Tilsynsrapport 2020
Dagtilbuddets navn: Dalum Private Børnehave og Vuggestue
Dagtilbudstype: Integreret
Dato for tilsynsbesøget: 3. november 2020
Tilsynsførende: Specialkonsulent Majbritt Skriver Laustsen
Deltagere fra dagtilbuddet: AMR Tanja Bryld, stedfortræder Louise Knudsen og leder Kirsten
Broe
Deltagere fra bestyrelsen: Formand Nina Wüpper
Hvor mange børn er dagtilbuddet normeret til: 12 vuggestuebørn og 48 børnehavebørn

Rundvisning i dagtilbuddet
Helhedsindtryk af de udendørs faciliteter og legepladsen:
Fremvisning af den nyeste legepladsrapport – hvordan kontrolleres sikkerheden på legepladsen og hvordan
følges der systematik op på denne?
Er der alderssvarende, udfordrende og sikkerhedsmæssige forsvarlige legemuligheder for børnene?

Børnehusets legeplads er indbydende og varieret. Grundet dens mange små og forskellige
læringsrum inspirerer den til mange og forskellige legemuligheder, hvilket understøtter alle børns
mulighed for at være aktive og deltagende. Den tilsynsførende observerede, at alle børn var i gang
med at lege og at de pædagogiske medarbejdere havde positioneret sig forskellige steder på
legepladsen, og var dermed synligt til stede i forhold til at guide børnene, initiere lege samt
bemærke børnenes leg positivt. Legepladsen er grundet Covid19 pt. inddelt i zoner, hvilket udefra
betragtet signalerede høj kvalitet i de udendørs lærings- og børnemiljøer.

Helhedsindtryk af de indendørs faciliteter:
Er der aldersvarende, udfordrende og sikkerhedsmæssige forsvarlige legemuligheder for børnegruppen?
Hvordan er indretningen af lokalerne og hvordan er mulighederne ift. at lege, fordybe sig og lave aktiviteter?

Intet at bemærke. Børnehuset bærer tydeligt præg af, at børnene hovedsageligt opholder sig
udenfor på baggrund af Covid19 anbefalinger.
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Opsamling dialog vedr. faglig kvalitet og udvikling m.m.
Den styrkede pædagogiske læreplan er rammen for den pædagogiske praksis, som skal sikre at
alle dagtilbud lever op til formålsparagraffen i dagtilbudsloven. På tilsynsbesøget i 2019 fortalte
Dalum Private Børnehave og Vuggestue, at de var godt i gang med arbejdet med den styrkede
pædagogiske læreplan. Læreplanen sætter rammen for det pædagogiske arbejde, men den udgør
også et fælles fagligt fundament, hvorfor det er vigtigt, at alle medarbejdere arbejder forpligtende
og med fælles afsæt i læreplanen. Det kræver involvering af medarbejderne i såvel udviklingssom implementeringsprocessen. Dalum Private Børnehave og Vuggestue har i den sammenhæng
afholdt en pædagogisk dag med deltagelse af ekstern underviser. Derudover har de pædagogiske
medarbejdere under Covid19 – nedlukningen i foråret hver især bidraget med input og
perspektiver til den skriftlige læreplan. Pt. er børnehusets leder ved at sammenskrive de indkomne
betragtninger.
Covid19 har på nogle områder betydet, at børnehuset har måtte prioritere i forhold til nogle
planlagte tiltag i børnehuset. Fokus har været på at skabe meningsfulde og trygge læringsmiljøer
for alle børn og voksne sideløbende med, at der skulle/skal tages højde for diverse
restriktioner/anbefalinger. Dalum Private Børnehave og Vuggestue vil i det kommende år drøfte
etablering og/eller en styrkelse af den skriftlige dokumentations- og evalueringskultur. Dette er
også en anbefaling fra tilsynsbesøget i 2019, hvor den tilsynsførende anbefalede et fortsat fokus
på den pædagogiske udvikling af dagtilbuddet, og på hvordan der systematisk indsamles tegn på,
at den pædagogiske udvikling finder sted i praksis.
Covid19 har ligeledes medført nye måder at organisere og strukturere hverdagen på, hvilket
medarbejderne giver udtryk for har styrket børneperspektivet og læringsmiljøet. De ser, at
børnene trives med den mere strukturerede hverdag og zone – inddelingen på legepladsen. Der er
færre konflikter mellem børnene og den aldersintegrerede opdeling betyder, at børnene i højere
grad spejler sig i hinanden, de hjælper hinanden, de udviser større rummelighed og forståelse for
hinanden. Medarbejderne oplever generelt også styrkede barn – voksen og barn – barn relationer.
I begyndelsen af Covid19 – perioden var børnehuset optaget af, hvordan de bedst muligt kunne
skabe sammenhæng i overgangen fra vuggestue til børnehave, når grupperne ikke ’må’ blande sig
væsentligt og hvordan de kunne lave en godt opstart for nye børn, når forældre også skulle
begrænse deres ophold i dagtilbuddet.
Dalum Private Børnehave og Vuggestue har opmærksomhed på at fastholde det gode
forældresamarbejde på trods af Covid19. Således gennemfører de forældresamtaler og tilstræber
en daglig dialog med forældrene, når de henter og bringer deres børn.
Efter tilsynsbesøget i 2019 blev børnehuset anbefalet at sætte fokus på forskellige elementer af
leg samt legens værdi og muligheder. Børnehuset skulle således have afholdt en pædagogisk dag
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om leg og legens betydning med deltagelse af Lis Rahbek og Mette Skovdal. Den pædagogiske
dag er pt. udsat grundet stigning i smittetallet for Covid19.
Dalum Private Børnehave og Vuggestue vil det kommende år have fokus på:
-Leg og udvikling af legekompetencer
-En styrkelse af de sproglige læringsmiljøer ved bl.a. at få den nyeste viden om sprog. Dertil
udvikle et fælles pædagogfagligt sprog om det kontinuerlige sprogarbejde i læringsmiljøerne.
Det vurderes på baggrund af fremsendte tilsynsskema og dialogen på tilsynsmødet, at Dalum
Private Børnehave og Vuggestue er et velfungerende dagtilbud med fokus på at fremme børnenes
læring, udvikling, trivsel og dannelse samt udvikling af høj kvalitet i dagtilbuddet.
Det konkluderes således, at Dalum Private Børnehave og Vuggestue praktiserer i
overensstemmelse med gældende lovgivning på dagtilbudsområdet samt de til enhver tid
gældende politikker, strategier og fælles retningslinjer for børns ophold i dagtilbud samt Odense
Kommunes godkendelseskriterier og retningslinjer for private leverandører af dagtilbud.

Anbefalinger / Henstillinger
Anbefalinger:
Det anbefales, at Dalum Private Børnehave og Vuggestue har fokus på at styrke de
reflekterende dialoger med henblik på systematisk dokumentation og evaluering af praksis.

Henstillinger:
Der gives ingen henstillinger
06.11.2020 Majbritt Skriver Laustsen, Børn- og Ungeforvaltningen
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