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Tilsynsrapport
Tilsyn i den private institution Børnehuset Rosenlund, Tangevej 46, 2740
Skovlunde den 7. februar.
Ballerup Kommune, Center for Skoler, Institutioner og Kultur fører tilsyn med alle
dagtilbud i kommunen, herunder også de private dagtilbud.
Tilsynsbesøget foregår som en dialog om dagtilbuddets pædagogiske praksis, herunder hvordan dagtilbuddet lever op til formålsbestemmelserne i § 7 i Dagtilbudsloven.
Derudover ser vi på dagtilbuddets fysiske rammer.
Tilsynet er udført den 7. februar 2020 af konsulenterne Nina Halling og Lena Høgh.
Fra børnehuset deltog leder Jimmy Munch og pædagog Maria
Tilsynet bestod af en rundvisning i børnehuset efterfulgt af ca. 1,5 times dialog med
leder og pædagog.
Børnehuset har for ca. 1,5 år siden fået ny leder efter en turbulent periode med
ustabil ledelse. Den nye leder og pædagogen (som har været ansat i 16 år) oplyser,
at man nu er inde i en stabil og god udvikling med fast personale.
Om børnehuset
Børnehuset holder til i en gammel villa med tre udnyttede etager samt to tilbygninger på tilsammen ca. 120 m2. Børnehuset har en gammel stor have med legeplads,
fodboldbane, bålhus m.m. Det indskærpes, at der bør udføres et årligt sikkerheds-

tjek af en certificeret legepladsinspektør. Børnehusets leder har efterfølgende meddelt, at der er udført sikkerhedstjek uden anmærkninger.
Børnehuset er organiseret med en enstrenget bestyrelsesmodel med deltagelse af 3
forældrerepræsentanter og 2 repræsentanter fra Skovlunde Menighedsråd.
Administrationen varetages i samarbejde med paraplyorganisationen FOBU (tidligere Menighedernes Daginstitutioner).
Børnehuset har plads til 49 børn i aldersgruppen 3-6 år. P.t. har man indskrevet 48
børn. Årsgennemsnittet er 44 børn. Det oplyses, at børnehuset har en lang venteliste til de kommende år.
Børnene kommer mest fra Skovlundeområdets vuggestuer samt kommunale - og
private dagpleje. Enkelte børn kommer fra andre kommuner.
Den faste personalegruppe består af:
- 1 leder på 37 timer (indgår delvist i det pædagogiske arbejde 18 timer)
- 5 pædagoger på i alt 156 timer
- 1 medhjælpere på i alt 30 timer.
I forårsperioden, hvor der er indskrevet flere børn, ansættes der midlertidigt personale.
Børnehuset har åbent mandage til torsdage fra kl. 6.30-17.00 samt fredage fra kl.
6.30-16.30.
Børnehuset følger de samme lukkedage som Ballerup Kommunes øvrige dagtilbud.
En børnehaveplads koster 2195 kr. pr måned.
Forældrene i Rosenlund har fravalgt en forældrebetalt frokostordning.
Børnehusets fysiske rammer og struktur
Børnehuset har til huse i en gammel villa i tre etager, hvoraf kælderen er udnyttet
til garderobe med direkte adgang fra legepladsen.
Børnene er tilknyttet et af hjemmegrupperummene – Hyggestuen, Dagligstuen eller
Toppen - med fast personale, men de er kun delt op, når de spiser frokost. Resten
af dagen har alle børn fri adgang til alle rum i huset, med undtagelse af 1.-salen,
som til dels er forbeholdt de kommende skolebørn. Det understreges, at institutionen er et lille sted, præget af ret familiære forhold, hvor ’alle kender alle’. I forhold
til det enkelte barns udvikling og trivsel og primær forældrekontakt er der dog en
fast fordeling personalet imellem.
Ture og andre aktiviteter foregår på tværs af huset ofte i aldersopdelte grupper.
Ved indgangen hænger altid en oversigt over ugens aktiviteter. Der er mange faste,
tilbagevendende aktiviteter på planen. Eksempelvis iPad-dag hver fredag og legestue i kirken én gang om måneden.
1. maj skifter alle børn gruppe. De ældste børn deltager fra januar og frem til
BFO/skolestart 1. maj i et ’førskoleforløb’ et par gange om ugen.
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Pædagogisk læreplan
Børnehuset har forberedt sig på den styrkede pædagogiske læreplan, dels ved interne processer i huset og dels ved et oplæg fra EVA om de nye elementer i læreplanen. Børnehuset er tæt på at have udarbejdet en ny læreplan.
Adspurgt om, hvad den styrkede læreplan giver anledning til i forhold til udvikling
af den pædagogiske praksis, giver leder og medarbejder blandt andet udtryk for, at
det giver anledning til at gentænke systematik og organisering i Rosenlund samt en
opmærksomhed på balance mellem børnenes leg og voksenstyrede aktiviteter.
Sprogvurdering
Børnehaven sprogvurderer børn i alderen omkring 3 år, hvis personalet skønner, at
der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at
barnet kan have behov for sprogstimulering, eller hvis barnet ikke er sprogvurderet,
når det begynder i Rosenlund.
Børnehuset tilbydes at få adgang til Rambøll Sprog, som de kommunale dagtilbud
benytter. Dette takker børnehuset ja til.
Faglig udvikling og efteruddannelse
Lederen fortæller, at der er afsat en del midler til kurser og efteruddannelse i Rosenlund. Hvilke kurser medarbejdernes har mulighed for at deltage i, afhænger dels
af lederens vurdering af institutionens behov og dels af medarbejdernes egne ønsker for kursusdeltagelse.
Samarbejde med kommunale parter
Man er aktiv omkring at besøge Skovlunde Skole – Syd og Nord op til 1. maj, men
deltager ikke i den formaliserede organisering af overgange i Skovlunde.
Der er et godt samarbejde med kommunens logopæd og hjælp og støtte at hente
hos Ballerup Kommunes PPR, hvis der er behov for det.
Opsamling
Det er vurderingen, at børnehaven lever op til formålsbestemmelsen i dagtilbudsloven, og at det pædagogiske arbejde har den kvalitet, som kan forventes.
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