Tilsynsrapport 2019
Dagtilbuddets navn: Dalum Private Vuggestue og Børnehave
Dagtilbudstype: Integreret
Dato for tilsynsbesøget:
Tilsynsførende: Konsulent Majbritt Skriver Laustsen
Deltagere fra dagtilbuddet: Pædagog Tanja Bryld og leder Kirsten Broe
Deltagere fra bestyrelsen: Formand Merete Bonde Jørgensen
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?
Dalum Private Vuggestue og Børnehave har en stor og varieret legeplads med mange muligheder for fysisk
udfoldelse og leg. Børnehuset er undersøgende i forhold til at udvikle legepladsen og dens læringsmiljøer.

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?
Børnehavens lokaler er af ældre dato, mens vuggestuens er nyetablerede. Lokalerne er af varierende
størrelse, hvilket giver mulighed for at variere læringsmiljøernes størrelse og anvendelse.
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Opsamling dialog vedr. faglig kvalitet og udvikling m.m.
Dalum Private Vuggestue og Børnehave er gået i gang med at implementere den styrkede pædagogiske
læreplan. De har særligt fokus på etablering af en evalueringskultur. Det er væsentligt at skelne mellem
børns og voksnes læring samt være opmærksomme på at sætte mål for børnegruppens læring og ikke for
aktiviteten.
Børnehuset har fx planlagt at evaluere faste aktiviteter/gøremål i huset, såsom morgensamling,
garderobesituationer og fordybelsesgrupper mfl. Dette med henblik på at få større viden om børnenes
udbytte af de forskellige aktiviteter. Den erhvervede viden skal bruges til at udvikle og kvalificere
læringsmiljøerne. For medarbejderne er der læring i de indsatser/aktiviteter, der udfordrer men også i dem
der lykkes. En væsentlig del af evalueringskulturen er også den kollegiale feedback og den systematiske
refleksion over praksis. Børnehuset oplever det som en naturlig del af deres praksis. Børnehuset anvender
SMTTE modellen som dialogværktøj.
Børnehuset arbejder udfra ICDP og med afsæt i det enkelte barn men også i børnegruppen. De bestræber
sig på at forstå barnets perspektiv og indrette læringsmiljøerne efter børnenes behov og
udviklingspotentialer.
Alle børn (forældre) skal tilbydes en sprogvurdering uagtet medarbejdernes vurdering af, om det er
nødvendigt. For afklarende spørgsmål vedrørende sprogvurderinger og sproglige læringsmiljøer kan
sprogkonsulent Carina Boiskov Sejer kontaktes på tlf. 20416521 eller carbs@odense.dk
Samarbejdet med forældrene har høj prioritet i Dalum Private Vuggestue og Børnehave. Der afholdes
jævnligt forældresamtaler med henblik på at understøtte barnets trivsel og udvikling samt afstemning af
forventninger mellem henholdsvis dagtilbud og forældre. Jf. Dagtilbudslovens §8, stk. 6 skal det fremgå af
den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring fx ved at
dagtilbuddet vejleder forældrene om, hvordan de kan bidrage prositivt til barnets læring og udvikling.
Børnehuset har planer om at iværksætte en forældretilfredshedsundersøgelse.
Samarbejdet mellem bestyrelsen og lederen er konstruktivt og godt.
På tilsynsbesøget i 2018 blev der talt om, at det havde været krævenede at etablere en vuggestue.
Vurderingen fra børnehuset er nu, at energien og overskuddet er tilbage i medarbejdergruppen, hvilket
betyder, at overskuddet til at tænke nyt og udvikle den faglige praksis er tilstede igen.
Den tilsynsførende vurderer på baggrund af drøftelserne på tilsynsmødet, at Dalum Private Vuggestue og
Børnehave er inde i en god udvikling med større fokus på udvikling af kvalitet i læringsmiljøet.
Det konkluderes således, at Dalum Private Vuggestue og Børnehave praktiserer i overensstemmelse med
gældende lovgivning på dagtilbudsområdet og fastlagte mål, principper og strategier i Odense kommune,
samt Odense Kommunes kriterier for ”godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune”.
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Anbefalinger / Henstillinger
Anbefalinger:
•

•

Det anbefales, at ledelsen og bestyrelsen fortsat har massiv fokus på den pædagogiske udvikling
af dagtilbuddet, og hvordan de systematisk indsamler tegn på, at den pædagogiske udvikling
finder sted i praksis.
Det anbefales, at Børnehuset drøfter forskellige elementer af leg – også ift. legens værdi og
muligheder i såvel børne – som voksen initierede lege. https://www.eva.dk/dagtilbudboern/saadan-paedagoger-bedst-hjaelpe-legen-paa-vej

Henstillinger:
Der gives ingen henstillinger

Udfyldt af Konsulent Majbritt Skriver Laustsen d. 4. juli 2019
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