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Tilsynsrapport 2022 

 
 
Dagtilbuddets navn: Dalum private børnehave og vuggestue 
 
Dagtilbudstype: Integreret 
 
Dato for tilsynsbesøget: 30. marts 2022 
 
Tilsynsførende: Carina Sejer 
 
Deltagere fra dagtilbuddet: Kirsten Broe, leder. Louise Knudsen, stedfortræder. Manja 
Jørgensen, medarbejderrepræsentant  
 
Deltagere fra bestyrelsen: Nina Wüpper, bestyrelsesformand 

 
Hvor mange børn er dagtilbuddet normeret til: 48 børnehavebørn, 12 vuggestuebørn 

 

 
 
 

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? 
 

Dalpin udfører sikkerhedskontrol af dagtilbuddets legeplads. 
Legepladsen tilbyder mange forskellige legemuligheder og rummer mange læringsmiljøer. 
Ingen bemærkninger. 
 

 
 

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? 

 
Der er tydelige læringsmiljøer og mange forskellige legemuligheder for børnene. 
Tilsynsførende bemærkninger tegninger, bogstaver, bøger m.m. i børnehøjde. Ingen 
bemærkninger. 
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Opsamling dialog vedr. faglig kvalitet og udvikling m.m. 

 

Dalum private børnehave og vuggestue satte i det forgangne år fokus på følgende: 
- Leg og udvikling af legekompetencer 
- 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. 
 
Anbefalingen fra tilsynsførende i 2020 var: 
- 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. 
 
Ift. anbefalingen er der blevet arbejdet med at styrke evalueringskulturen. Dette er et 
kontinuerligt fokus. 
Dagtilbuddet har derudover haft en pædagogisk dag i november 2021 om leg, ved Kit 
Nørgaard. Dagen gav inspiration til praksis og viden om teori. En pædagogisk dag med 
fokus på sprog er pga. corona rykket til i år. Dagen skal have til formål at genopfriske 
viden om børns sproglige udvikling samt inspiration til tilrettelæggelse af sprogmiljøerne. 
 
I det forgangne år har corona fyldt meget, og der har været fokus på trivsel. Derudover 
har Dalum private børnehave og vuggestue haft fokus på børnenes indbyrdes relationer 
samt at anvende dagbøger systematisk. Dagtilbuddets fokus på relationer børnene 
imellem, og måden pædagogisk personale justerer i pædagogisk praksis, har haft en 
effekt på børnegruppens trivsel og udvikling.  
 
Forældresamarbejdet er velfungerende. Dagtilbuddet giver udtryk for, at der er 
konstruktive dialoger mellem personale og forældre, samt et godt fremmøde ved 
forældrearrangementer m.m. Ved forældremøder har der bl.a. været oplæg med fokus på 
hverdagen i dagtilbuddet (ud fra ugeplan), forskellige faglige oplæg, samt fokus på bl.a. 
barnets selvhjulpenhed. 
 
Sprogarbejdet er højt prioriteret, og der er fokus på sprog og kommunikation i alle dagens 
rutiner. Der sprogvurderes systematisk. Samarbejdet med lokal tale-/sprogkonsulent er 
velfungerende. 
 
Dalum private børnehave og vuggestue sætter for det kommende år fokus på: 
- Børns sproglige udvikling med henblik på at styrke de sproglige læringsmiljøer 
- En pædagogisk dag, evt. med Sprogeriet, hvor den grundlæggende viden om sprog og 
børns sproglige udvikling genopfriskes/styrkes. 
 
Det vurderes på baggrund af fremsendte tilsynsskema, (den skriftlige pædagogiske 
læreplan) 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. 
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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: 

- Vidensdeling af sprogdata fra sprogvurderinger mellem børnehave og vuggestue. 
Hvordan kan viden om børnenes sproglige færdigheder i børnehaven bruges i 
tilrettelæggelsen af sprogarbejdet i vuggestuen? Hvilke tendenser viser 
sprogdata, og hvilke opmærksomheder giver det til sprogpædagogisk praksis? 
Efter aftale på tilsynsmødet kan undertegnede tilsynsførende kontaktes for evt. 
sparring herom. 
 

Henstillinger: Der gives ingen henstillinger 
 
Er dagtilbuddets tilsynsrapporter fra de sidste 3 år tilgængelige på 
dagtilbuddets hjemmeside: Nej. Dalum private børnehave og vuggestue bedes 
uploade tilsynsrapporter på dagtilbuddets hjemmeside. 
 

 
 
Udfyldt af Carina Sejer, sprogkonsulent, Dagtilbudsafdelingen i Børn- og 
Ungeforvaltningen, Odense Kommune. 
 
Dato 8. april 2022 


