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1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEBAKKEN
1.1 Pædagogisk tilsyn 2020 - Alle dagtilbud
Deltagere fra dagtilbuddet: Institutionsleder Lone Laursen, medarbejderrepræsentant Gitte Tonsberg Jakobsen og
forældrebestyrelsesrepræsentant Sandra Jensen
Navn på tilsynsførende: Familie- og dagtilbudschef Søren Buch og pædogisk konsulent Cecilie Falkesgaard Mehl
Dato for tilsyn: 17. juni 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 Børnebakkens 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 legeog læringsmiljøvurderingen, dagtilbuddets pædagogiske læreplan samt observationer fra det uanmeldte tilsyn.
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Primære opfølgningspunkter fra Børnebakkens seneste tilsyn:
Hjemmesiden: Tilsynsrapport, pædagogisk læreplan samt forældrebetaling skal offentliggøres.
Tilsynsrapport og forældrebetaling er offentliggjort.
Den samlede pædagogiske læreplan er ikke offentliggjort, - de seks læreplanstemaer er bekrevet og lagt på hjemmesiden.
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2 RAMMEBETINGELSER
2.1 Medarbejdere og ledere
2.1.1 Medarbejdergruppen
Lederens besvarelse:
Pædagogiske uddannelse

Antal medarbejdere

Ingen pædagogfaglig uddannelse

3

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

3

Videregående pædagogisk uddannelse
Videregående leder og/eller anden akademisk uddannelse
Pædagogstuderende
Pædagogisk assistent elev
Anden relevant uddannelse
Ressourceperson

Antal medarbejdere

Alkohol nøglepersoner
Nøglepersoner for psykisk syge
2-sprogsansvarlige
Sprogansvarlig (kontere kursus i Sprogpakken)

1

Nøglepersoner for fysisk og psykisk overgreb
Andre relevante ressourcepersoner

4

Uddannelsesniveau i ledergruppen

Antal

Lederuddannelse på diplomniveau

1

Lederuddannelse på masterniveau
Anden lederuddannelse
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:
DUÅ uddannelse for alle medarbejder. 1 Faglig fyrtårn som også fik et diplommodul som faglig fyrtårn.
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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?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
DUÅ (De utrolige år) uddannelsen: Det opleves som en styrke at hele personalegruppen har været med på uddannelsen. Motivationen
har været høj og personalet er blevet bedre til at give og modtage faglig kritik. Målet er ikke nået endnu, det er en proces der tager tid,
at få indarbejdet i den pædagogiske praksis. På det uanmeldte tilsyn observeres det at DUÅ skinner igennem på personalets tilgang til
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:
Sygefraværet skal altid have ens opmærksomhed. Medarbejdernes trivsel og fravær drøftes på Lokal Med, i Arbejdsmiljøgruppen og
på personalemøderne. I 2019 var sygefraværet i Vinderup Børnehus på 10,4%. Vi havde flere langtidssyge, en medarbejder helt op til et
års sygefravær. Første kvartal 2020 er sygefraværet på 4,4%.

Ved ikke
Er niveauet af sygefravær
acceptabelt?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

2.1.4 Samarbejde
Lederens besvarelse:
Beskriv kort samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne i dagtilbuddet
Vi møder hinanden med respekt og samarbejdet bygger på gensidig tillid " sammen kan vi lykkes". Vi afholder 1:1 ca 3 gange om året.
Der er GRUS eller MUS en gang pr år. I 2019 havde vi GRUS. Vi har trivselssamtaler, når der er behov for det og vi laver et til to fælles
arrangementer for personalegruppen, hvor vi vægter at styrke fællesskabet og kendskabet til hinanden i andre rammer end Vinderup
Børnehus.
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Ved ikke
Er samarbejdet mellem ledelsen og
medarbejderne velfungerende?

4,0

0%

Er det interne samarbejde i
medarbejdergruppen velfungerende?

4,0

0%

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

4,0

0%

1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Vi arbejder meget bevidst om, at skabe et fælles "Vi" imellem Grønningen og Børnebakken. Vi arbejder mere på tværs af husene,
arrangerer flere fælles aktiviteter fx havde vi et fælles kunstprojekt i januar 2020. I Lokal Med har vi meget fokus på samarbejdet og
hvordan vi kan få det bedste frem i alle medarbejder men også hvordan vi kan motivere medarbejderne til, at have lyst til at arbejde i
andre samarbejdskonstellationer end dem de pt. arbejder med. Nye konstellationer giver medarbejderne ny viden og stor kendskab til
sig selv. Det er med til at opkvalificere os fagligt og personligt

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der bliver arbejdet grundigt med at skabe et fælles "Vi", og at styrke samarbejde og fællesskab i personalegruppen.

2.1.5 Ledelsen
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er det interne samarbejde i
dagtilbuddets ledelsesteam
velfungerende?

4,0

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?

4,0

0%

Oplever du som leder et konstruktivt
samarbejde med forvaltningen?

4,0

0%

1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Som enkeltstående leder kan man i belastende perioder mangle en tæt lederkollega, til at give en ledelsessparring i forhold til en
opkvalificering af lederrollen og ledelsesbeslutningerne. Som enkeltstående skal man have en særlig opmærksomhed på egne " blinde
pletter". Som enkeltstående leder skal man løfte alle opgaver; de faglige/pædagogiske, de udviklingsbaserede opgaver og haveøje for
at inddrage lokale aktør samt understøtte personaleudviklingen og meget mere. Et spændende job men også et job som kræver
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disciplin og overblik.

Beskriv eventuelle overvejelser vedørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående vurderinger giver anledning til:
I 2019 etablerede jeg sammen med en kollega et forum, hvor vi sammen forpligter os til, at give sparring/viden og ikke mindst være
undersøgende på vores " blinde pletter ". Vi mødes ca hver 6 uge.
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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?

4,0

0%

Afholdes der timer til
tillidsrepræsentantarbejde i
dagtilbuddet?

4,0

0%

Afholdes der timer til
arbejdsmiljørepræsentantarbjede i
dagtilbuddet?

4,0

0%

Afholdes der
medarbejderudviklingssamtaler
(MUS) hvert år?

4,0

0%

1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Medarbejderne har et "medansvar" for, at søge sin indflydelse og give sin mening til kende. Dagsordner til div. møder lægges på Intra.
Medarbejderrepræsentanterne i Lokal Med har en skærpet opmærksomhed på, at sikre sine kollegaser mulighed for, at søge
indflydelse. Personalemøderne er bygget op om faglige dialoger, hvor alle har mulighed for, at dele sin viden og erfaring.

Beskriv eventuelle overvejelser vedørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående vurderinger giver anledning til:
Opbyg en kultur hvor indflydelse tager afsæt i ens faglighed og en professionel tilgang til opgaven. De faglige møde om fx vores fælles
pædagogiske grundlag, har vi vægtet meget at alle med hver deres faglighed har kunne se sig selv i dialogerne og få mulighed for at få
indflydelse Ikke alle skal inddrages i alt. Fx har vi nedsat nogle ekspertgrupper som har til opgave, at klæde de øvrige kollegaer fagligt
på og til at sætte en faglig retning. At være undrende/nysgerrige og stille udviklende spørgsmål arbejder vi på, skal blive en naturlig del
af vores praksis.
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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:
Vores tilgang til forældresamarbejdet er at vi har brug for hinanden, for at få det til at lykkes. Vi ser forældrene som en ressource, som
kan bidrage til, at sikre de optimale betingelser for en sund udvikling og en god hverdag for barnet. Vores kerneopgave er " at vi
sammen skaber et udviklende miljø, der gennem glæde, anerkendelse og læringsfællesskaber, ruster barnet til, at mestre livets
udfordringer og at dette sker i et tæt samarbejde med forældrene.

Beskriv eventuelle overvejelser vedørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående vurderinger giver anledning til:
Forældrebestyrelsen og personalegruppen holder et fælles møde om året, hvor emnet relateret til forældreindflydelse. Vi har drøftet;
forældresamarbejdet og sammenhæng i forbindes med vores fælles pædagogiske grundlaget. På sidste møde var temaet
"madpakken " og hvordan vi kan understøtte de sunde valg til madpakken

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det oplyses at forældresamarbejdet vægtes højt, - alle forældre skal føle sig set, hørt og imødekommet. Samarbejdet om barnet er et
fælles ansvar. Det oplyses at der er et godt samarbejde med forældrebestyrelsen.

2.3.1 Mental sundhed
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes mentale sundhed og trivsel
Vi ser barnet med de kompetencer og potentiale, som barnet besidder og der ud af understøtter vi en positiv udvikling for barnet. Vi er
opmærksomme på, at børn er forskellige og mestrer tingene på forskellige niveauer. Vi arbejder med afsæt i DUÅ- strategierne og når
tingene ikke lykkes, er det de voksne, som ændre adfærd og prøver noget nyt. Anerkendelse er kodeordet. Vi arbejder relationelt og har
en særlig opmærksomhed på, at alle har mindst en god ven. Alle skal føle sig som en del af fællesskabet. Vores læringsmiljø skal
understøtte gode muligheder for, at børnene får afprøvet sige selv i forskellige situationer og at de kan være aktiv deltagene.
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Ved ikke
Har alle børn et fortroligt
tilhørsforhold til mindst en voksen?

4,0

0%

Arbejder dagtilbuddet målrettet med
at forebygge mobning?

4,0

0%

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

3,0

0%

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

4,0

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

0%

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der arbejdes på at fokusere på børneperspektivet og se på det enkelte barns udvikling og trivsel i fællesskabet.

2.3.2 Hygiejne
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med hygiejne
Børns selvhjulpenhed og hygiejne er en del af børns læring gennem børnehavetiden. Alt læring skal ske i relationen til de voksne som
er børnenes rollemodel. Vi benytter metoden at; Gå foran - Gå ved siden af og Gå bag ved barnet. Dette gælder særlig i tillæring af
faste rutiner og "skal" opgaver for barnet.
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Ved ikke
Har dagtilbuddet formuleret
hygiejnerutiner med henblik på at
reducere sygdomme og infektioner?

4,0

0%

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

4,0

0%

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

4,0

0%

Er der udfordringer med at
opretholde god hygiejne i
dagtilbuddet?

1,0

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

0%

2,0

1
Slet ikke

0%

2
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3

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? Ja
Beskriv kort de handlinger, som bemærkningerne har givet andledning til?
I perioden med indkøbsstop i Holstebro kommune, have jeg et større forbrug end der var forventet. Grunden var dels udmøntning af
nogle forhåndsaftaler, ferieudbetaling og ekstra vikarforbrug pga sygdom. Vinderup Børnehus endte ud med et overskud på 35.000 kr.

Beskriv kort dagtilbuddets generelle økonomiske situation:
Der er en god styring af den daglige økonomi ud fra de til tider uforudsigelige vilkår. Udfordringerne er særlig store, når vi har for
mange langtidssyge / folk på barsel eller opsigelser.

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

4,0

0%

Modtager du den nødvendige hjælp
og støtte i forhold til at følge og styre
dagtilbuddets økonomi?

4,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til styre
dagtilbuddets økonomi?

2,0
1
Slet ikke

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
Vedligeholdelsestilstanden i Vinderup Børnehus er god. Børnebakken fik malet grupperum og gangarealer i 2019 og Grønningen fik
malet salen, gangarealer og garderober i 2020.

Beskriv kort hvordan I sikrer vedligeholdelse af dagtilbuddets bygninger
Gennemgang af bygningerne sammen med pedellerne og lave en langsigtet plan for de opgaver vi kan se, der kan komme til i
fremtiden.
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Ved ikke
Har du den nødvendige viden og
overblik i forhold til
bygningsvedligeholdelsen?

2,0

0%

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

4,0

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

0%

2,0
1
Slet ikke

0%
2

3

4
5
I meget høj grad

2.4.3 Sikkerhed
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger til sikkerheden ved seneste legepladsinspektion? Nej

Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med sikkerhed
Alle medarbejder har et ansvar for at alle overholder retningslinjerne for sikkerhed, både indenfor og udenfor. Er man usikker forhold til
sikkerhedsspørgsmål, kan man undersøge det selv eller inddrage AMR. Pedellerne har et særlig opmærksomhedspunkt i forhold til, at
se efter fejl og mangler på legepladsen. Når der skal etableres nyt er vi undersøgende på, om sikkerheden er i orden.

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

3,0

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

0%

2,0
1
Slet ikke

0%
2

3

4
5
I meget høj grad

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

Beskriv kort de handlinger, som bemærkningerne har givet anledning til
Branddøren ind til personalestuen var blokeret, så den ikke kunne lukkes. Det er i orden pt.

Lederens besvarelse:

Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til forebyggelse af brand og øvelser i tilfælde af brand
Vi har synlige handleanvisninger ved brand på alle stuer og fællesarealer. Vi holder brandøvelse en gang pr år. Brandslangerne tjekkes
af Falck.
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Ved ikke
Har personalet den nødvendige
viden om, hvordan man forebygger
og reagerer i tilfælde af brand?

4,0

0%

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

100%
1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

Har alle medarbejdere grundkursus i førstehjælp? De fleste
Hvor ofte tilbyder i opfølgningskursus? 2-3 år

2.5 Lokale spørgsmål
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?

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte vores fælles pædagogiske grundlag, hvor særlig voksenrollen spiller en aktiv rolle. Vi
arbejder med strategierne i DUÅ, hvor det altid er den voksnes ansvar, at sikre en sund udvikling for det enkelte barn barnet - vi har en
skærpet opmærksomhed på børn med særlige behov og i udsatte positioner. Vi arbejder med udviklingsplaner - SMTTE og faglig
sparring.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der arbejdes målrettet med at udvikle det pædagogiske læringsmiljø, personalets rolle heri og brug af strategierne fra DUÅ. I forhold til
børn i udsatte positioner arbejdes der på at blive bedre til at løse opgaverne med de udsatte børn, - her er redskaberne fra DUÅ
brugbare i forhold til at understøtte barnets udvikling. Her er det også vigtigt at inddrage forældrene i god tid, så opgaven løftes i
fællesskab.

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

Vi arbejder med hverdags evaluering, hvor vi i fællesskab stille hinanden spørgsmål til vores praksis, "hvad lykkes og hvad tager vi med
til næste gang". Barneperspektivet er en vigtig faktor i vores evaluering. Derudover evaluere vi via udviklingsplaner, SMTTE,
forældresamtaler, dialog profiler, MUS/GRUS og via faglige dialoger på personalemøderne. Metoden " WHY" er en af de metoder vi har
benyttet mest på personalemøderne, hvor vi tager afsæt i en aktivitet/rutine set ind i vores fælles pædagogiske grundlag.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der arbejdes målrettet med at etablere en evalueringskultur, og på at finde ud af hvilke metoder der skal anvendes. Hvordan kan den
pædagogiske praksis tage udgangspunkt i pædagogisk-didaktiske overvejelser og pædagogfaglig viden?
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Lederens besvarelse:
Forældresamarbejde: Hvordan arbejdes der med forældresamarbejde, om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Vi holder forældresamtaler med alle en gang pr år, når det giver mening. Derudover holder vi behovssamtaler. På samtalerne
udarbejdes en udviklingsplan eller en handleplan hvor både institutionen og forældrene skal understøtte barnets trivsel, læring og
udvikling

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?

Fælles opkvalificering via gruppedrøftelser på personalemøderne om fx det fælles pædagogiske grundlag. Vi italesætter, at
voksenrollen er altafgørende for at barnet kan nå sine mål - at det er de voksens ansvar, at give barnet mulighed for at udvikle sig.
Kompetenceudvikling sker i dagligdagen, ved at være hinandens spejl, via stuemødedrøftelserne hvor de enkelte medarbejders valg
kan evalueres og opkvalificeres , via personalemøderne med fælles afsæt i en pædagogisk retning og via samtaler med lederne ( 1:1 +
MUS)

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)

Alle grupper i Vinderup Børnehus skal arbejde med konceptet " Fri for Mobberi". Derudover skal en gruppe have særlig fokus på børns
venskaber. De benytter relations skemaet, hvor de ud fra de data de får, etablere legegrupper og i perioder " kaste mere lys " på enkelte
børn, så de øvrige børn får et positiv billede af barnets kompetencer.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Observationerne fra det uanmeldte tilsyn giver indtryk af et personale, der har stort fokus på at inddrage børnene i
børnefællesskaberne, og understøtte de børn der har brug for ekstra hjælp.
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3 EVALUERING AF RESULTATER
3.1 Trivsel
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med børnenes trivsel
Børn skal trives, for at kunne opnå den optimale udvikling ud fra barnets potentiale.

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

0

0

0

0

Børn i 3-års alderen

6

5

10

10

24

21

Børn i 4-års alderen

1

0

14

10

9

9

Børn i 5-6-års alderen

0

0

11

11

15

22

Total

7

5

35

31

48

52

Lederens besvarelse:

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

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Uddyb eventuelt din vurdering:
2020 indeholder kun første kvartal og derfor er dataene lidt usikre i forhold til fx 2019 og 2018

Forældrenes vurdering af deres barns trivsel i forbindelse med dialogvurderingerne gennem det/de sidste år
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Antal svar
5

3,8

Trives godt alt i alt?

Glad for at være i dagtilbuddet

3,6

30

3,6

5

3,7

Tryg ved de voksne i dagtilbuddet

30

3,8

5

3,8

30

3,0

Er en del af fællesskabet

5
3,6

30
4,0

Er generel sund og rask

5

3,9
1
2020

2

3

30
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?

3,7

52
4,0

Er barnet generelt glad for at være i
dagtilbuddet?

1

3,7

52
4,0

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

1

3,8
1
2019

2

3

52
4

2018

Note: Resultaterne stammer fra forældrenes dialogvurderinger - den tidligere læreplan

Lederens besvarelse:

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

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering af forældrenes tilbagemeldinger vedrørende trivsel:
De fleste kommer med positive tilbagemeldinger og er villige til, at yde en indsat for at sikre barnet gode betingelser for trivsel i
Vinderup Børnehus. Vi møder i perioder børn, som ikke trives af forskellige årsager. De voksne skal særligt i disse situationer se
tingene ind i et barneperspektiv og tage voksenrolle på os. Vi vil altid lytte konstruktiv til forældrene og sammen med dem ændre
barnets vilkår, så barnet kommer til at trives igen. "Vi skal vise vejen" Vi bør have mere fokus på børnefællesskaber, da den i
forældrenes vurdering ligger kun på 3,0.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der arbejdes med at have fokus på børnefællesskaberne, - og forældrenes opfattelse af hvad det er, at være en del af fællesskabet.
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Lederens besvarelse:
Beskriv eventuelle overvejelser vedrørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning til:
Vi er begyndt at inddrage forældrene i udarbejdelse af DUÅ udviklingsplaner, hvor forældrene bliver en mere aktiv medspiller i
styrkelsen af barnets trivsel og udvikling. Vi arbejder mere med "fri for Mobberi" og de gode venskaber.
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3.2 Inklusion og relationer
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med inklusion:
Vi fokuserer på det, som barnet kan og via det hjælper barnet til, at kunne mere. De gode relationer barn og barn imellem og mellem
barn og voksen er vigtige i barnets dannelse af sin personlighed og barnets eget selvbillede. Alle børn skal have mindst en, som er tæt
på barnet - gerne flere. Alle kan noget og det er de voksnes opgave, at få det frem i barnet.

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?

7

3,9
1
2020

2

3

34
4

2019

Note: Resultaterne stammer fra pædagogernes dialogvurderinger

Antal svar
4,0

Er der en god relation mellem børn
og voksne?

1

3,9
1
2019

2

3

48
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

3

0%

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det pædagogiske arbejde med relationer vægtes højt i personalegruppen.Til det uanmeldte tilsyn observeres det, at personalet har
nogle nære og omsorgsfulde relationer til børnene.
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Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er inklussionen af børn i
dagtilbuddet tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Begrund eventuelt din vurdering:
Relations arbejdet er en vigtig faktor for børnenes trivsel og udvikling. De gode relationer og følelsen af, at man er med i fællesskabet
er afgørende for barnets udvikling og selvbillede. Vi lykkes ikke uden forældrenes opbakning og understøttelse af, at børn er forskellige
og at alle børn har en plads i fællesskabet.

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:
Vi har nogle børn som har nogle særlige udfordringer fx sprogligt, som har ekstra brug for, at føle sig som en del af fællesskabet. Det
er vores ansvar og derfor arbejder vi meget i mindre grupper, så alle børn bliver set, hørt og få mulighed for at afprøve sig i de sociale
relationer med en lille gruppe børn.

Beskriv eventuelle overvejelser vedr. handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning til:
Vi arbejder bevidst med, at skabe små rum, så børnene kan fordybe sig med en lille gruppe børn. Derudover inddeler vi børnene i
mindre aktivitetsgrupper flere gang om ugen.
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3.3 Børnenes sundhed
Lederens besvarelse:

Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med sundhed blandt børnene:
Sundhed og trivsel hænger sammen. Vi skal give barnet læring om hvad sundhed er og hvordan man kan træffe de sunde valg. Vi skal
vise dem vejen og være deres spejl men forældrene spiller også en stor rolle i forhold til barnets sund og de valg barnet træffer.

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

Antal svar
4,0

Vil du generelt betegne barnet som
sund og rask?

7

3,9
1
2020

2

3

34
4

2019

Note: Resultaterne stammer fra pædagogernes dialogvurderinger

Antal svar
4,0

Vil du generelt betegne barnet som
sund og rask?

1

3,8
1
2019

2

3

48
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...

4,0

1
Slet ikke

2

22

3

0%

4
5
I meget høj grad
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3.4 Fysiske rammer
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets fysiske rammer:
Vi arbejder med afsæt i Reggio Emilia, hvor de fysiske rammer betragtes som den 3 pædagog. Vi sætter rammerne for, at børnene kan
fordybe sig, og heri spiller vores indretning en stor rolle. Vi har mange små legestationer, hvor børnene kan fordybe sig sammen med
en lille gruppe børn men vi har også rum, hvor børnene kan være fysiske aktive. Vi har de sidste par år haft meget fokus på
indretningen af vores læringsmiljøet både indenfor og udenfor, men det er en proces som ikke stopper, da det skal tage afsæt i den
børnegruppe vi har og de interessefelter børnene/de voksne har.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Med fokus på indretningen af læringsmiljøet inde i huset, kan der arbejdes med at understøtte børnenes forskellige læreprocesser, hen
imod et udfordrende og alsidigt læringsmiljø.

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?

5

3,6

31
3,8

1
2020

2

2019

52

3

4

2018

Lederens besvarelse:

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

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

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?

5

3,6

31
3,8

1
2020
Lederens besvarelse:

2019

2
2018

23

3

52
4
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Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af tilfredsheden med
indendørsfaciliteterne til "tummel ...

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Forældrenes vurdering af dagtilbuddets indendørs faciliteter til "ro og fred" i forbindelse med dialogprofilerne over
det sidste år:

Antal svar
3,8

Er der tilfredsstillende muligheder
for at børnene kan opsøge ro og
fred?
1
2020

2

2019

5

3,4

31

3,4

52

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

4

5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering:
Når forældrene henter/bringer barnet, er det ofte i de perioder, hvor mange hentes/bringes og hvor personalets fokusering også er på
forældrene. Forældrene vil opleve, at børnene har et frit valg i forhold til leg og aktiviteter, et frit valg som kan give mere uro. De oplever
ikke så ofte, hvordan man arbejder med børnene i mindre grupper, som oftest foregår fra kl 9 og frem til eftermiddagsfrugt.

Lederens besvarelse:
Beskriv eventuelle overvejelser vedr. handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning til:
Vi har rykker lidt flere personaleressourcer hen til om morgen for, at give børnene den bedste start på dagen men det har en negativ
betydning for dækningen om eftermiddagen, hvor børnene er trætte. Generel har vi mange børn som benytter næsten hele vores
åbningstid
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3.5 Sprogvurdering
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes sprog
Sproget er i alt og vi er børnenes rollemodel. Vi har en ekspertgruppe som holder sig ajour med ny viden/forskning og metoder
indenfor børns sprogtilegnelse. Denne gruppe understøtter de øvrige kollegaers arbejde med sproget. Vi har fastlagte sproggrupper
nogle gange om ugen til børn der er særligt udfordret sprogligt.

Antal sprogvurderede børn i dagtilbuddet fordelt på alder:
2020

2019

2018

3-årige

4

11

16

4-årige

0

10

4

5-årige

7

1

6

6-årige

0

0

1

Total

11

22

27

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

Resultater for talesproglige færdigheder opdelt på indsatsgrupper:

Antal
svar
2020

9

2019

91
18

2018

5

15
0%

11
77

19

59

25%
Særlig indsats

22

50%
Fokuseret indsats

Ikke placeret
Lederens besvarelse:

25

7
75%

Generel indsats

100%
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Ved ikke
Er resultatet tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering:
Indenfor de sidste par år, har vi haft mere fokus på, at bruge det data som sprogvurderingerne giver os. Det har bla resultatet i, at vi har
flere sproglige aktiviteter fx billeder/ord som kan nuancer børnenes talesprog, vi har rim og remser på gulvene og der er etableret flere
sprogkasser, hvor børns ordforråd, sprogforståelse og kommunikative strategier styrkes. De foreløbige resultater i 2020 ser gode ud

Resultater for før-skriftlige færdigheder opdelt på indsatsgrupper:

Antal
svar
2020

100

2019

9

2018

9

7

82
9

0%

9

11

82
25%

Særlig indsats

50%
Fokuseret indsats

11
75%

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?

5,0

1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering:
Leg med sproget, sang, rim og remser er blevet en naturlig del af sprogarbejdet og det kan man se et fint resultat af.
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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

5

100%

- Ledere

1

1

100%

- Medarbejdere

4

4

100%

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er svarandelen blandt fagpersonalet
tilfredsstillende?

5,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Resultat af seneste Lege- og læringsmiljøvurdering i dagtilbuddet:

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er resultatet tilfredsstillende?

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering:
Leder og medarbejder skal have en bedre afstemning i forhold til børnefællesskaber og ledelse af børnegrupper og læreprocesser.
Lederne skal have mere fokus på faglig sparring i praksis, som kan give et brede billede af den praksis Børnebakken har i forhold til
ledelse af børnegrupper og børnefællesskaber.

De fem spørgsmål der fik henholdsvis den højeste (grøn) og den laveste (rød) vurdering i lege- og
læringsmiljøvurderingen
Lederens besvarelse:
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Ved ikke
De fem spørgsmål der fik
henholdsvis den højeste (grøn) og
den laveste (rød) vurdering i lege- ...

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering:
Personalet arbejder bevidst med strategierne i DUÅ, hvilke der kan aflæses i børne - læringsvurderingerne højeste score. Vi skal have
forventningsafstemt vores arbejde med overgange og sammenhænge i forhold til Vinderup Skole.
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4 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEBAKKEN
4.1 Sammenfatning/primære opfølgningspunkter

Det pædagogiske grundlag i Vinderup børnehus lægges ud på hjemmesiden (I stedet for den gamle læreplan, indtil den nye styrkede
pædagogiske læreplan offentliggøres den 1. november 2020)
Lederen udarbejder en udviklingsplan/er med udvalgte indsatsområder, som der ønskes at arbejde videre med indenfor det næste år.
Der følges op på udviklingsplanen/erne i løbende formelle samtaler mellem forvaltning og leder.
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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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