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1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET NOVA
1.1 Pædagogisk tilsyn 2020 - Alle dagtilbud
Deltagere fra dagtilbuddet: Konstitueret leder Kristian Skovby Vind, viceleder Iben Andersen og pædagog Lærke Grening. Afbud fra
forældrebestyrelsesrepræsentanten.
Navn på tilsynsførende: Familie- og dagtilbudschef Søren Buch og pædagogisk konsulent Cecilie Falkesgaard Mehl
Dato for tilsyn: 11. august 2020

Kommunens formål med gennemførelse af tilsyn (jf. Dagtilbudslovens rammer):
Formålet med det pædagogiske tilsyn er todelt: 1. Tilsynet skal sikre at lovgivningen på dagtilbudsområdet og de rammer og
eventuelle prioriterede indsatser som Byrådet har fastsat overholdes. 2. Tilsynet skal fungere som et middel til dialog mellem
dagtilbudsområdet og dagtilbuddets bestyrelse, ansatte og ledelse, om den pædagogiske praksis. Tilsynet skal være med til at
understøtte udviklingen af den pædagogiske kvalitet på dagtilbudsområdet. Tilsynsforpligtelsen på dagtilbudsområdet retter sig mod:•
Det indholdsmæssige i dagtilbuddene (Det pædagogiske)•På hvilken måde opgaverne udføres i dagtilbuddene•Økonomiske forhold•
Legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed.
Kommunens beskrivelse af øvrige rammer for tilsynet med hensyn til frekvensen for tilsyn og om der både føres anmeldte og
uanmeldte tilsyn:
Tilsynet i kommunale- og selvejende institutioner, samt dagpleje foretages hvert 2. år.Tilsynet i pulje- og private institutioner foretages
hvert år. Det pædagogiske tilsyn består af et uanmeldt tilsynsbesøg og en tilsyns- og kvalitetssamtale. Formålet med kombinationen
er at supplere en mere struktureret tilsyns- og kvalitetssamtale med et uanmeldt tilsynsbesøg, der kan give et øjebliksbillede af den
pædagogiske praksis, som den udstiller sig på et givent tidspunkt.Ud over det uanmeldte tilsynsbesøg i forbindelse med det
pædagogiske tilsyn, kan der ved opstået behov, foretages yderligere uanmeldte tilsyn, f.eks. i forbindelse med borgerhenvendelser om
kritisable forhold. Tilsynsrapport.Efter gennemførslen af tilsynet udarbejder konsulenten en tilsynsrapport, hvor det i hovedpunkter
fremgår, hvordan der arbejdes i den pædagogiske praksis, udviklingsmuligheder, udfordringer og hvilke emner der skal følges op
på.Senest 5 dage efter modtagelsen af tilsynsrapporten, sender ledelsen den videre til forældrebestyrelsen.Institutionslederen skal
offentliggøre tilsynsrapporten på institutionens hjemmeside.
Kommunens beskrivelse af anledning, fokus og formål med det aktuelle tilsyn eller tilsynsrunde:
Det pædagogiske tilsyn i 2020 omfatter alle kommunale-, selvejende-, pulje- og private dagtilbud i Holstebro Kommune. Tilsynet har ud
over de lovgivningsmæssige krav, fokus på det pædagogiske læringsmiljø, og hvordan Holstebro Kommunes politiske målsætning om
”Udviklende fællesskaber” efterleves i praksis. Som grundlag for dialogen til tilsyns- og kvalitetssamtalen, inddrages data fra
forberedelses- og dialogskemaet, resultater fra lege- og læringsmiljøvurderingen, dagtilbuddets pædagogiske læreplan og
observationer fra det uanmeldte tilsyn.

Rammesætning af Børnehuset Novas tilsyn:

Tilsynet skal være med til, at understøtte udviklingen af den pædagogiske kvalitet i
dagtilbuddet. Derfor vil der være et stort fokus på rammerne for den pædagogiske
praksis: Hvordan der arbejdes med det pædagogiske grundlag og den pædagogiske
læreplan, - hvordan det pædagogiske læringsmiljø tilrettelægges og hvilke
udviklingsmuligheder og udfordringer dagtilbuddet står overfor.
Som grundlag for dialogen til tilsyns- og kvalitetssamtalen, inddrages data fra
forberedelses – og dialogskemaet, resultater fra lege- og læringsmiljøvurderingen,
dagtilbuddets pædagogiske læreplan samt observationer fra det uanmeldte tilsyn.
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Primære opfølgningspunkter fra Børnehuset Novas seneste tilsyn:

Hjemmesiden: Tilsynsrapport, pædagogisk læreplan og takster for forældrebetaling skal
offentliggøres.
Den pædagogiske læreplan skal opdateres i forhold til den nye ledelsespraksis
Bemærkninger:
Den pædagogiske læreplan er ikke offentliggjort.
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2 RAMMEBETINGELSER
2.1 Medarbejdere og ledere
2.1.1 Medarbejdergruppen
Lederens besvarelse:
Pædagogiske uddannelse

Antal medarbejdere

Ingen pædagogfaglig uddannelse

2

Pædagogisk grunduddannelse (PGU)
Pædagogisk assisten (PAU)
Seminarieuddannet pædagog

3

Videregående pædagogisk uddannelse
Videregående leder og/eller anden akademisk uddannelse

2

Pædagogstuderende
Pædagogisk assistent elev
Anden relevant uddannelse
Ressourceperson

Antal medarbejdere

Alkohol nøglepersoner

0

Nøglepersoner for psykisk syge

0

2-sprogsansvarlige

3

Sprogansvarlig (kontere kursus i Sprogpakken)

0

Nøglepersoner for fysisk og psykisk overgreb

0

Andre relevante ressourcepersoner

0

Uddannelsesniveau i ledergruppen

Antal

Lederuddannelse på diplomniveau
Lederuddannelse på masterniveau
Anden lederuddannelse

1

Er fordelingen mellem uddannede og ikke-uddannede passende? Ja

2.1.2 Medarbejderudvikling
Lederens besvarelse:
Beskriv kort de kurser og uddannelsesforløb, der er blevet afholdt midler til i det forløbne år:
Personalegruppen er i gang med DUÅ uddannelse, desværre er 3 faldet fra pga længerevarende fravær. Pt deltager kun en på ordinær
uddannelseDet har været svært at få skabt et fælles grundlag ud fra DUÅ principperne grundet ovenstående.Afdelingen deltager også i
praksisnær kursus over 3 år sammen med Sangens Hus, implementeringen har været udfordret pga ovenstående.
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Ved ikke
Har dagtilbuddet fået værdi af de
kurser og uddannelser, som der er
afholdt midler til i det forløbne år?

2,0

1
Slet ikke

0%

2

3

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det oplyses at personalet er glade for at arbejde med principperne i DUÅ. De oplever at det er en pædagogisk tilgang der er til at "gå
til", og de kan se den positive effekt på børnene.

2.1.3 Medarbejdertrivsel
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er antallet af opsigelser acceptabelt?

5,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Én medarbejder har opsagt sin stilling og fået arbejde indenfor voksenområdet efter næsten 4 års ansættelse.Ingen er opsagt af
ledelsen, der er løbende tilpasset og taget forbehold ved ny ansættelser, så personalegruppen afspejler faktisk børnetal

Ved ikke
Er niveauet af sygefravær
acceptabelt?

2,0

1
Slet ikke

0%

2

3

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Der har været 3 langtidssygemeldinger, der samlet har givet et fravær i personalegruppen fra maj 2019 til april 2020. Det har givet
manglende stabilitet i den samlede personalegruppe.

2.1.4 Samarbejde
Lederens besvarelse:
Beskriv kort samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne i dagtilbuddet
Vi er to i ledelsen, der forsøger at komme rundt i 4/5 afdelingerne hver uge. Det er svært at være synlig for alle, dog er vi altid
tilgængelige pr mail, telefon og børneintra. Vi kaldes på ved særlige udfordringer både med sparring i forhold til børn og forældre samt
samarbejdsudfordringer.Ved personalemøder, der afholdes i én afdeling, deltager ledelsen afhængig af punkter, ligesom personalet
kan bede om vores deltagelse.
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Ved ikke
Er samarbejdet mellem ledelsen og
medarbejderne velfungerende?

4,0

0%

Er det interne samarbejde i
medarbejdergruppen velfungerende?

3,0

0%

Er planlægningen af praktiske
aktiviteter, bemanding, normering
med videre velfungerende?

3,0

0%

1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Det har i det forløbne halve år været svært at få alt til at fungere pga fravær, som tidligere beskrevet.

2.1.5 Ledelsen
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er det interne samarbejde i
dagtilbuddets ledelsesteam
velfungerende?

5,0

Har du personer i dit professionelle
netværk, som du kan sparre med
omkring svære situationer ...

4,0

0%

Føler du dig tilpas i rollen som leder?

5,0

Oplever du som leder et konstruktivt
samarbejde med forvaltningen?

3,0
1
Slet ikke

2

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Forvaltningen er altid til rådighed, hvis der opstår akutte situationer. Der er altid opbakning, hvis noget er svært.
Beskriv eventuelle overvejelser vedørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående vurderinger giver anledning til:
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2.2 Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentant og
arbejdsmiljørepræsentant
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Arbejder I struktureret med
medarbejderinddragelse i ledelsen af
dagtilbuddet?

4,0

0%

Inddrages kommunens
personalepolitik i ledelsen af
dagtilbuddet?

5,0

0%

Afholdes der timer til
tillidsrepræsentantarbejde i
dagtilbuddet?

5,0

0%

Afholdes der timer til
arbejdsmiljørepræsentantarbjede i
dagtilbuddet?

5,0

0%

Afholdes der
medarbejderudviklingssamtaler
(MUS) hvert år?

2,0

1
Slet ikke

0%

2

3

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Der er et godt samarbejde med L-MED. TR´erne og AMR er fysisk rundt på alle afdelinger for sammen med ledelsen at være obs på evt
emner, der skal drøftes.ledelsen har planlagt MUS forår 2020, oplæg til MUS skulle behandles på L-MED møde april 2020, pt er MUS
udsat grundet Covid-19
Beskriv eventuelle overvejelser vedørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående vurderinger giver anledning til:
Se ovenstående
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2.3 Forældreinddragelse
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er samarbejdet mellem dagtilbuddet
og forældregruppen velfungerende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
vi er udfordret af sprogbarrierer grundet mange to-sprogede familier, hvilket giver særlige udfordringer omkring samarbejdet. Der
afholdes flere møder, hvor der bruges tolkning, som alligevel kan skabe problemer.Generelt er forældrene gode til at komme og spørge
os til råds, forældrene misforstår os ind i mellem grundet deres kulturelle baggrund. Det kan være svært at forstå den danske
pædagogik i forhold til børnenes udvikling og trivsel.
Beskriv eventuelle overvejelser vedørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående vurderinger giver anledning til:
Vi er opmærksomme på, hvordan vi kan arbejde med forældreinddragelse.vi afholder mindre forældrearrangementer, så forældre kan
se og prøve den pædagogiske praksis.vi er opmærksomme på, at give korte og præcise beskrivelser fra hverdagen fulgt af fotos på
Børneintra.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der arbejdes meget bevidst med at udvikle forældresamarbejdet. Der er et fokus på at gøre forældrene til en del af børnenes hverdag,
så de får en større forståelse for, hvorfor man gør som man gør i dagtilbuddet. Det gøres f.eks. ved at have temaer som leg, sunde
madpakker og dagligdagen oppe til forældrearrangementerne.

2.3.1 Mental sundhed
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes mentale sundhed og trivsel
vi har en sætningen, der danner udgangspunkt for vores pædagogiske arbejde: vi skal lære børnene det, som andre har med hjemme
fra.Børnene komme med mange forskellige virkeligheder ind i daginstitutionen. Vi har stor opmærksomhed på børnenes sociale
udvikling - det at lege og hvordan vi taler til hinanden.
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Ved ikke
Har alle børn et fortroligt
tilhørsforhold til mindst en voksen?

5,0

Arbejder dagtilbuddet målrettet med
at forebygge mobning?

4,0

Er der børn i dagtilbuddet, som ikke
trives og/eller er udfordret på den
mentale sundhed?

0%

0%

3,0

0%

Har personalet den nødvendige
viden om forudsætningerne for
børns trivsel og mentale sundhed?

4,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
børnenes trivsel og menta...

4,0

0%

1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
På det uanmeldte tilsynsbesøg observeres det at personalet er meget nærværende i deres kontakt til børnene, - de er opmærksomme
på hvad der sker rundt omkring på legepladsen (alle børn er ude).

2.3.2 Hygiejne
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med hygiejne
Vi er i genåbning i forbindelse med Covid-19, mange hverdagsrutiner er optimeret. Det forventes, at det fortsat vil være en helt naturlig
del af hverdagen på sigt.

Ved ikke
Har dagtilbuddet formuleret
hygiejnerutiner med henblik på at
reducere sygdomme og infektioner?

3,0

0%

Har dagtilbuddets personale den
nødvendige viden indenfor generel
hygiejne, herunder håndhygiejne ...

5,0

Inddrages forældre i gode
håndhygiejnerutiner for børn og
voksne, fx ved at tage emnet op ...

4,0

0%

0%

Er der udfordringer med at
opretholde god hygiejne i
dagtilbuddet?

3,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
hygiejne?

3,0

0%

1
Slet ikke

2
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4
5
I meget høj grad
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2.4 Øvrige tilsynselementer
2.4.1 Økonomi
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger ved seneste budgetgennemgang? Nej
Beskriv kort dagtilbuddets generelle økonomiske situation:
Almen budgettet er en del af det samlede budget for hele Firkløveren. Ledelsen har stor opmærksomhed på, at der hele tiden er en
strategi i forhold til de kendte tal faktisk indskrevne børn. Det er nødvendigt med stram styring for at undgå underskud. Samtidig er det
en udfordring, at åbningstiden skal dækkes i fire afdelinger på få børn.

Ved ikke
Har du den nødvendige viden og
overblik til at kunne styre
dagtilbuddets økonomi?

5,0

Modtager du den nødvendige hjælp
og støtte i forhold til at følge og styre
dagtilbuddets økonomi?
Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til styre
dagtilbuddets økonomi?

4,0

0%

1,0
1
Slet ikke

0%

0%
2

3

4
5
I meget høj grad

2.4.2 Bygninger
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger til bygningerne ved seneste bygningsgennemgang? Nej
Beskriv kort dagtilbuddets generelle vedligeholdelsestilstand
Bygningerne er ejet af Holstebro Boligselskab.Ældre bygninger i nogenlunde stand.
Beskriv kort hvordan I sikrer vedligeholdelse af dagtilbuddets bygninger
Vi har et godt samarbejde med Boligselskabet omkring vedligeholdelse, samtidig forsøges at etablere en vedligeholdelsesplan for
eget budget, for at sørge for en løbende vedligholdelse

Ved ikke
Har du den nødvendige viden og
overblik i forhold til
bygningsvedligeholdelsen?

4,0

0%

Modtager du de nødvendige
ressourcer og støtte til
vedligeholdelse af bygningerne?

3,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til at sikre
vedligeholdelsen af bygningerne?

3,0

0%

1
Slet ikke

2

2.4.3 Sikkerhed
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4
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Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger til sikkerheden ved seneste legepladsinspektion? Nej
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Næste legepladsinspektion er i efteråret 2020.
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med sikkerhed
Legepladsen har været i en rigtig dårlig stand. I 2019 fik vi udarbejdet en totalrenoveringsplan, hvor første etape er gennemført.Vi
håber, at vi i de kommende år kan forsætte renoveringen.

Ved ikke
Har personalet den nødvendige
viden om sikkerhed på legepladsen?

3,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til at arbejdet med
sikkerhed og sikring af dagtilbudde...

3,0

0%

1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

2.4.4 Brand
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger ved seneste brandinspektion? Nej
Lederens besvarelse:

Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til forebyggelse af brand og øvelser i tilfælde af brand
Arbejdsmiljøgruppen har udarbejdet flugtplaner, der hænger rundt omkring i hele huset.

Ved ikke
Har personalet den nødvendige
viden om, hvordan man forebygger
og reagerer i tilfælde af brand?

3,0

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til arbejdet med
forbyggelse og reaktioner i tilfæl...

0%

2,0
1
Slet ikke

0%
2

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det oplyses at der snart vil blive afholdt brandevakueringsøvelse.

Har alle medarbejdere grundkursus i førstehjælp? De fleste
Hvor ofte tilbyder i opfølgningskursus? Hvert andet år.

2.5 Lokale spørgsmål
12
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4
5
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Lederens besvarelse:
Det pædagogiske læringsmiljø: Hvordan arbejdes der med, at skabe rammerne for et udviklende pædagogisk læringsmiljø? Hvilke
metoder og aktiviteter bruges til at nå målene? Hvordan tager det pædagogiske læringsmiljø højde for børn i udsatte positioner?

Der er stort fokus på børnenes sociale udvikling. Det sker gennem hele dagen. Vi mener, at grundlaget for børnenes liv er social
forståelse og et godt sprog. Vi er anerkendende overfor børnene, giver dem tid til at blive hørt og forstået. Enkelte børn har brug for
pauser i løbet af dagen, hvor vi forsøger at skaber rammer, hvor de kan skærmes.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
I processen omkring udarbejdelsen af den skriftlige læreplan, har hele personalegruppen været inddraget på tværs af husene. F.eks. er
der blevet arbejdet med at skabe et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, og at justere sig i forhold til den aktuelle børnegruppe, og
rette aktiviteterne ind efter det. Det oplyses at samarbejdet mellem videncenteret og ressourcepædagogerne fungerer rigtig godt.
Personalet føler i højere grad at de får den nødvendige sparring, i forhold til at varetage opgaverne med børn i udsatte positioner.

Lederens besvarelse:
Evalueringskultur: Hvordan arbejdes der med etablering af en evalueringskultur i dagtilbuddet?

Kompetencepuljen ved HR er ansøgt om 48.000,- til et undervisningsforløb for alle ansatte på 12 timer. Det forventes, at vi gennem
dette forløb kan få sat evalueringskulturen ind i en ramme, hvor der er fælles forståelse og fokus på forskellige tiltag i hverdagen. Og
at vi derved øger fokus og bevidsthed omkring refleksionens betydning for øget faglighed.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det oplyses at der arbejdes på at blive bedre til at samle op, og evaluere hvordan aktiviteterne har indflydelse på børnenes læring,
trivsel, udvikling og dannelse, og hvordan man så efterfølgende kan ændre noget ved det pædagogiske læringsmiljø.

Lederens besvarelse:
Forældresamarbejde: Hvordan arbejdes der med forældresamarbejde, om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Som nævnt tidligere har vi en del forældresamtaler, hvor vi inddrager forældrene omkring børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse, ligesom der afholdes forældrearrangementer, der er praksisorienteret.Vi er udfordret af kulturelle forskelle i vores
forældregruppe og dermed blandt børnene

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det oplyses at personalet arbejder med at skabe en god dialog og styrke sammenhængen mellem hjem og institution.

Lederens besvarelse:
Kompetenceudvikling: Hvordan arbejdes der med at personalet har de kompetencer der skal til for, at understøtte og kvalificere
arbejdet med at etablere pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Pt deltager alle i DUÅ uddannelse - det forventes, at der gennem afholdes af MUS vil blive afdækket andre behov i personalegruppen
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Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det oplyses at man har søgt om midler til et undervisningsforløb, hvor der skal arbejdes med at opkvalificere personalets arbejde med
evalueringskulturen. Målet er at få evalueringen til at blive en del af dagligdagen.

Lederens besvarelse:
Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik: Hvordan arbejdes der med den politiske målsætning?: ”I løbet af de næste to år vil vi se
en stigning af børn og unge, der oplever sig selv som en værdifuld del af, et eller flere af de fællesskaber, vi tilbyder” (2019-2020)

vi er i gang med et samarbejde med Holstebro Byskoles tre afdelinger samt de øvrige dagtilbud i Holstebro By. Her er Firkløveren
tilknyttet en undergruppe sammen med Nørreboulevard Skolen. Desværre p.t sat på stand-by grundet Covid 19
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3 EVALUERING AF RESULTATER
3.1 Trivsel
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med børnenes trivsel
Ud fra DUÅ principperne arbejder vi med at have tydelige forventninger til børnegruppen. Personalet skal kunne være tydelige overfor
børnene og skal skabe en kendt og overskuelig struktur i hverdagen, der er med til at give børnene tryghed.
Antal børn, der med udgangspunkt i en dialogprofil er vurderet i forhold til trivsel indenfor det sidste år:

2020

2019

2018

Pædagoger

Forældre

Pædagoger

Forældre

Pædagoger

Forældre

Børn 9-14 mdr.

0

0

0

0

0

0

Børn i 2-års alderen

0

0

2

1

2

0

Børn i 3-års alderen

6

0

8

6

9

3

Børn i 4-års alderen

7

2

10

4

5

1

Børn i 5-6-års alderen

21

2

30

7

38

7

Total

34

4

50

18

54

11

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er antallet af børn, som er vurderet i
forhold til trivsel, tilfredsstillende?

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Uddyb eventuelt din vurdering:
Grundet Corona er der nogle måneder, hvor der ikke er arbejdet meget i systemet. Det kunne ønskes, at flere forældre kunne
medinddrages. vi har ikke tiden til at udfylde med de forældre, der ikke selv kan, samtidig vil spørgsmålene for nogen være
uforståelige pga manglende indsigt.

Forældrenes vurdering af deres barns trivsel i forbindelse med dialogvurderingerne gennem det/de sidste år
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Antal svar
3

4,0

Trives godt alt i alt?

3,6

18
4,0

Glad for at være i dagtilbuddet

3

3,7

18
4,0

Tryg ved de voksne i dagtilbuddet

3

3,7

18
4,0

Er en del af fællesskabet

3

3,5

18
4,0

Er generel sund og rask

3

3,9
1
2020

2

3

18
4

2019

Note: Resultaterne stammer fra forældrenes dialogvurderinger

Antal svar
1

4,0

Hvor godt vil du sige dit barn trives
sådan alt i alt?

3,8

11
4,0

Er barnet generelt glad for at være i
dagtilbuddet?

1

3,9

11

4,0

Er barnet tryg ved de voksne på
stuen/den gruppe barnet tilhører?

1

3,5
1
2020

2

3

11
4

2018

Note: Resultaterne stammer fra forældrenes dialogvurderinger - den tidligere læreplan

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af deres børns
trivsel tilfredsstillende?

1,0

1
Slet ikke

0%

2

3

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering af forældrenes tilbagemeldinger vedrørende trivsel:
Der er alt for få tilbagemeldinger fra forældrene

Lederens besvarelse:
Beskriv eventuelle overvejelser vedrørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning til:
Se tidligere
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3.2 Inklusion og relationer
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med inklusion:
Vi guider børnene via en anerkendende tilgang og bruger beskrivende kommentarer over for børnene uanset forudsætninger og
baggrund, så de oplever sig som en del af børnefælleskabet Vi har fokus på barnets muligheder for at mestre med andre. ”At turde
prøve” skal fejres på samme måde, som at ”kunne”. Vi er undersøgende og nysgerrige på alle børns udvikling, trivsel og tilknytning Vi
skaber en struktur i hverdagens praksis, der tilpasset alle børns udgangspunkt

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
På det uanmeldte tilsynsbesøg observeres det at der er en imødekommende og anerkendende atmosfære i børnehaven. personalet er
omsorgsfulde og har fokus på de positive oplevelser, samtidig med at de støtter den sociale udvikling, så børnene lærer at agere i
fællesskabet.

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er børnenes løbende tilkendegivelser
af at have gode venner
tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Pædagogernes angivelse af barn - voksen relationen angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det seneste år:

Antal svar
4,0

Oplever du, at barnet er tryg ved de
voksne i dagtilbuddet?

34

3,6
1
2020

2

3

49
4

2019

Note: Resultaterne stammer fra pædagogernes dialogvurderinger

Antal svar
3,0

Er der en god relation mellem børn
og voksne?

1
3,5

1
2019

2

3

54
4

2018

Note: Resultaterne stammer fra pædagogernes dialogvurderinger - den tidligere læreplan

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er pædagogernes løbende
tilkendegivelser af barn voksenrelationerne i dagtilbudd...

4,0

1
Slet ikke

2

Lederens besvarelse:

17

3

0%

4
5
I meget høj grad
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Begrund eventuelt dine vurderinger:
Vi har fokus på, at børnene skal møde synlig voksne, der er tydlige overfor børnene omkring forventninger og struktur. Børnene trives i
en kendt struktur i hverdagen, hvor genkendelighed giver tryghed.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
På det uanmeldte tilsynsbesøg observeres det at personalet er vant til at tackle børn i udsatte positioner, - de er proaktive og
understøtter børnene i selv at være med til at løse konflikter.

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er inklussionen af børn i
dagtilbuddet tilfredsstillende?

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

4
5
I meget høj grad

Begrund eventuelt din vurdering:
Ud fra de ressourcer og rammer, som vi har til rådighed lykkes vi med inklusion. Blandt vores børn er der en del med forskellige
udfordringer, så overskuddet i den samlede børnegruppe kan blive udfordret, når vi arbejder med inklusion. I perioder kan de gode
rollemodeller i børnegruppen savnes.

Ved ikke
Er der et eller flere af børnene, hvor
der bør gøres mere end der gøres i
dag i forhold til at sikre soci...

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

4
5
I meget høj grad

Begrund eventuelt din vurdering:
Der er børn, der har individuelle udfordringer, der gør det vanskeligt at inkludere dem i en i forvejen sårbar børnegruppe.
Minimumsnormeringer kunne være en løsning, så personalet har mulighed for at være tættere på mindre børnegrupper.

Beskriv eventuelle overvejelser vedr. handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning til:
Vi forsøger at strukturere hverdagen, så der kan arbejdes med børnenes individuelle udfordringer i mindre grupper. At alle børn
italesættes positivt og gives roller i børnefællesskabet, der bidrager til at få et positivt syn på alle.Når DUÅ er fuldt implementeret i hele
personalegruppen, forventes det, at der er skabt et fælles sprog og tydeligere struktur i hverdagen.
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3.3 Børnenes sundhed
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med sundhed blandt børnene:
Der er opmærksomhed på både børnenes fysiske og psykiske sundhed. Der arbejdes bevidst på, at børnene omtales positivt og med
klare forventninger. Alle er ude hver dag, hvor der samtidig luftes ud på stuerne.Covid 19 har helt sikkert været medvirkende til at
generelle hygiejne rutiner er optimeret.

Pædagogernes angivelse af børnenes sundhed angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det seneste år:

Antal svar
3,9

Vil du generelt betegne barnet som
sund og rask?

34

3,7
1
2020

2

49

3

4

2019

Note: Resultaterne stammer fra pædagogernes dialogvurderinger

Antal svar
4,0

Vil du generelt betegne barnet som
sund og rask?

1

3,6
1
2019

2

3

54
4

2018

Note: Resultaterne stammer fra pædagogernes dialogvurderinger - den tidligere læreplan

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er pædagogernes løbende
tilkendegivelser af den generelle
sundhed i børnegrupp...

5,0

1
Slet ikke

2

19

3

4
5
I meget høj grad

0%

Børnehuset Nova

Daginstitutionsrapport

3.4 Fysiske rammer
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets fysiske rammer:
Pt er almen grupperne grundet fald i børnetal samlet i afd A i Børnehuset Nova. Der svares i denne vurdering kun omkring almen
grupperne.Der ændres løbende på organisering og indretning i forhold til den pågældende børnegruppe. Der er i 2019 påbegyndt en
tiltrængt renovering af udearealerne, denne renovering forventes fortsat i 2020 og 2021.

Forældrenes vurdering af dagtilbuddets udendørs faciliteter angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det sidste
år:

Antal svar
4,0
Er dagtilbuddets udendørsfaciliteter
alt i alt tilfredsstillende?
1
2020

2

2019

4

3,6

18

3,6

11

3

4

2018

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af tilfredsheden med
udendørsfaciliteter...

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

4
5
I meget høj grad

Forældrenes vurdering af dagtilbuddets indendørsfaciliteter til "tummel og leg" angivet i forbindelse med
dialogprofilerne over det sidste år:

Antal svar
4,0
Er dagtilbuddets faciliteter til tummel
og leg tilfredsstillende?

4

3,4

18

3,5
1
2020

2

2019

3

11
4

2018

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af tilfredsheden med
indendørsfaciliteterne til "tummel ...

3,0

1
Slet ikke

2

20

0%

3

4
5
I meget høj grad
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Forældrenes vurdering af dagtilbuddets indendørs faciliteter til "ro og fred" i forbindelse med dialogprofilerne over
det sidste år:

Antal svar
3,5

Er der tilfredsstillende muligheder
for at børnene kan opsøge ro og
fred?

4

2,8

18
3,1

1
2020

2

2019

11

3

4

2018

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af tilfredsheden med
indendørsfaciliteterne til "ro og fre...

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering:
Generelt er det et begrænset antal forældre, der har meldt tilbage.
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4

5
I meget høj grad
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3.5 Sprogvurdering
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes sprog
Børnenes sproglige udvikling er et af vores største fokusområder. vi er certificeret Sangglad institution, hvor det to gange ugentlig er
sangsamlinger, hvor der leges med lyd, rytme og ord. Samtidig er personalet opmærksomme at sætte ord på ting og handlinger.

Antal sprogvurderede børn i dagtilbuddet fordelt på alder:
2020

2019

2018

3-årige

0

11

16

4-årige

0

16

5

5-årige

0

15

25

6-årige

0

7

5

Total

0

49

51

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er antallet af sprogvurderede børn i
dagtilbuddet tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering:
Der er ikke udarbejdet sprogvurderinger på de ældste børn i 2020 grundet Covid 19. Der er få fremmødte børn efter genåbningen,
hvilket vil sætte præg på antallet af sprogvurderinger.Vi sprogvurderer omkring 3 års alderen, efter behov ved 4 års alderen. Alle børn
sprogvurderes omkring 5 års alderen.

Resultater for talesproglige færdigheder opdelt på indsatsgrupper:

Antal
svar
2019

47

2018

27

37
0%

24
25%

Særlig indsats

50%
Fokuseret indsats

Ikke placeret
Lederens besvarelse:

22

22
37
75%

Generel indsats

4
2
100%

49
51
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Ved ikke
Er resultatet tilfredsstillende?

2,0

1
Slet ikke

0%

2

3

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering:
Vi kunne ønske, at vi havde færre børn i særlig indsats. Vi mangler de gode sprogmodeller i børnegruppen. Flere forældre melder
tilbage, at børnene kan ord fra forskellige sprog, men at børnene ikke har et reelt sprog.vi er blevet obs på, at der sker noget omkring
børnenes sproglige udvikling ved overgang fra vuggestue til børnehave. Dette sætter vi fokus på i forbindelse med ekstra ressourcer til
udsatte og sårbare børn i 0-2 års alderen. Endvidere skal vi arbejde endnu mere med forældreinddragelse omkring børnenes udvikling
og trivsel.

Resultater for før-skriftlige færdigheder opdelt på indsatsgrupper:

Antal
svar
2019

8

2018

11

16

63
17

0%

13
66

25%
Særlig indsats

6

50%
Fokuseret indsats

38

75%

35

100%

Generel indsats

Ikke placeret
OBS: Vær opmærksom på at de 3-årige ikke placeres i en indsatsgruppe for Før-skriftlige færdigheder og derfor ikke indgår i denne
visning.
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er resultatet tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

23

3

0%

4
5
I meget høj grad
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3.6 Lege- og læringsmiljøvurdering

Svarandel blandt fagpersonalet ved seneste Lege- og læringsmiljøvurdering i dagtilbuddet:
Inviterede

Antal svar

Svarprocent

Fagpersonale

5

2

40%

- Ledere

1

1

100%

- Medarbejdere

4

1

25%

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er svarandelen blandt fagpersonalet
tilfredsstillende?

1,0

1
Slet ikke

0%

2

3

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering:
Der har været meget udskiftning, barselsorlov og sygdom i den faste personalegruppe, derfor få svar.
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4
5
I meget høj grad
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4 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET NOVA
4.1 Yderligere punkter til opfølgning

Lederen angivelse af, hvorvidt der er yderligere punkter, der ønskes opfølgning på:
Drøftelse af betydningen af en kapacitetstilpasning, så der kommer større volume i personalegruppen. Pr 01.05.20 er
personalegruppen på 3 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere, en sårbar personalegruppe, der skal dække den fulde åbningstid.

4.2 Sammenfatning/primære opfølgningspunkter

Efter tilsyns- og kvalitetssamtalen udarbejder lederen en udviklingsplan for de indsatsområder, der er aftalt mellem forvaltning og
leder. Udviklingsplanen beskriver, hvordan dagtilbuddet vil arbejde med at forbedre udvalgte indsatsområder.
Udviklingsplanen fremsendes til sekretariatet i Børn og Unge 3 uger efter tilsyns- og kvalitetssamtalen.
Der følges op på arbejdet med udviklingsplanen i løbende formelle samtaler mellem leder og forvaltning.
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Hjernen&Hjertet

Hjernen&Hjertet er et IT-system, som Rambøll har udviklet til at understøtte arbejdet med udvikling og
dokumentation af kvalitet i dagtilbud.
Systemet hedder ”Hjernen&Hjertet”, fordi det forener den logisk-rationelle ”hjerneaktivitet” det er at
måle og dokumentere kvalitet, med den ”hjerteaktivitet”, det er at levere kvalitet i samværet med vores
fælles børn.
Hjernen&Hjertet samler oplysninger fra de pædagogiske læreplaner, oplysninger til pædagogisk tilsyn,
”Dialogprofiler” til brug i forbindelse med forældresamtalerne og andre oplysninger om den pædagogiske kvalitet.
Oplysninger fra alle disse forskellige dokumentationsopgaver, suppleret med kommunale nøgletal gør
det muligt gennem Hjernen&Hjertet at give alle et bedre overblik over kvaliteten i det pædagogiske arbejde.
Du kan læse mere om Hjernen&Hjertet på hjemmesiden: www.hjernenhjertet.dk
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