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Tilsyn i privatinstitutionen Brombærhuset, Stokholtbuen 25, 2730 Herlev
5. december 2019 kl. 9-12
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.
På tilsynsbesøget kommer vi ind på, hvordan dagtilbuddet varetager arbejdet med
temaerne for den pædagogiske læreplan (§ 8) og børnemiljøet - og på hvilken måde dagtilbuddet arbejder med børn i vanskeligheder.
Derudover ser vi på dagtilbuddets fysiske rammer.
Fra Brombærhuset deltog:
Leder: Birgitte Liliendal
Pædagog: Martin
Om børnehuset
Brombærhuset hører til under Michaelskolen, og bliver drevet af dennes bestyrelse,
hvor der også sidder repræsentanter fra forældregruppen i Brombærhuset. Brombærhuset har desuden et selvstændigt forældreråd.
Brombærhusets leder er ansvarlig for den daglige ledelse.
Børnehuset er godkendt til 14 vuggestuebørn og 55 børnehavebørn. Der er pt. indskrevet 12 vuggestuebørn og 48 børnehavebørn. Bestyrelsen har besluttet, at børnetallet skal holdes på dette niveau af hensyn til børns og voksnes trivsel.
Der er lang venteliste til Brombærhuset.
Der er 14 ansatte i huset; 7 pædagoger, 5 medhjælpere, en køkkenassistent og en
leder. Lederen har også børnetimer.
Derudover er der tilknyttet en pedel og 2 administrative medarbejdere, der deles
med skolen. Økonomien muliggør en rimelig grad af vikardækning ved sygdom.
Brombærhusets åbningstid er mandag-torsdag kl. 7-17, fredag kl. 7-16.
Prisen pr barn er fra 1.dec. 2019 3369 kr. pr. måned indtil 3 år og 3051 kr. pr.
måned over 3 år.
Prisen inkluderer fuld kost. Kosten er økologisk og vegetarisk.
Åbningstid på
Ballerup Rådhus

Mandag-onsdag 8.30-16.00, torsdag 8.30-18.00, fredag 8.30-13.00
Obligatorisk tidsbestilling: ballerup.dk/tidsbestilling eller tlf. 4477 2000

Børnehuset holder lukket uge 7, uge 28 og 29, uge 42 samt mellem jul og nytår.
Børnehuset er praktiksted for Rudolf Steiner seminariet.
Børnehusets fysiske rammer og struktur
Børnehuset holder til i et selvstændigt hus ved siden af Michael skolen. Bygningen
er ca. 9 år gammel og er opdelt i en vuggestue- og en børnehave afdeling.
Bygningen er på ca. 500 m2 og de 3 grupperum er på hver ca.40 m2 med
tilhørende siderum på ca.15 m2.
Derudover indeholder bygningen 3 store badeværelser til børnene, et lille
samlingsrum, et produktionskøkken som er godkendt af fødevaremyndighederne
samt kontor og personalefaciliteter. Desuden et krybbe/barnevognsrum, hvor de
små sover.
Brombærhuset har tre stuer, en vuggestuegruppe som er’ skærmet’ fra de ældre
børns område, så børnene får mest mulig ro, samt to børnehavegrupper.
Børnene hører til på faste stuer med faste voksne. Børnehavegrupperne arbejder på
tværs af stuerne det meste af dagen i forskellige aktiviteter.
Legepladsen har en rimelig størrelse med legesager i naturmaterialer.
Brombærhuset har ikke legeredskaber og har derfor ikke tilsyn af disse.
Lederen fører det øvrige praktiske tilsyn med legepladsens vedligehold.
Samarbejde med eksterne parter
Brombærhuset oplyser, at man har et godt samarbejde med Ballerup Kommunes
PPR og får god hjælp derfra.
Sundhedsplejersken kommer på Michael Skolen en gang om ugen, hvor
Brombærhuset også kan henvende sig.
Børnene, som skal i skole, starter først den 1. august. For de børn, som efter børnehaven skal fortsætte på Michael Skolen, er der et samarbejde omkring overgangen. For de børn, som skal på andre skoler, er der kun et samarbejde, hvis disse
skoler tager initiativ til dette.
Pædagogisk læreplan
Brombærhuset arbejder efter Rudolf Steiners pædagogiske principper. Pædagogikken bygger på en tredeling af mennesket bestående af det fysiske, sjælelige og åndelige. Denne tredeling udvikles og formes gennem vilje, følelse og tanke.
Læringssynet i pædagogikken er at børn lærer ved efterligning og ikke ved forstandsmæssig forklaring. Derfor er et af de væsentligste kendetegn ved den pædagogik, der praktiseres, at de voksne er meget bevidste om deres måde at agere på,
og at børnene får lov til at være legende børn.
I Brombærhuset vil der i det kommende år være særlig fokus på opkvalificering af
det fysiske læringsmiljø, og hvad dagtilbuddets fysiske rammer inviterer til af lege
og aktiviteter. Dette fokus er blandt andet afstedkommet af, at vuggestuen deltager i et netværk med øvrige institutioner, hvorfra de indhenter pædagogisk inspiration.
Endvidere arbejdes der på en større grad af involvering af forældrene i Brombærhusets praksis, eksempelvis ved at koble nye forældre til forældre, der har haft
børn i institutionen i længere tid.
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Personalet i Brombærhuset give endvidere udtryk for, at de er optaget af at arbejde
med børnemiljøvurderingen, og at de pt. er i færd med at afklare, hvordan de skal
gribe den opgave an.
Sprogvurdering
Brombærhuset bruger TRAS til at vurdere børns sprog, hvis de tænker, at
der er grund til at sikre sig, at sproget er alderssvarende. Brombærhuset er i lighed
med de kommunale dagtilbud tilbudt at bruge sprogvurderingsmaterialet fra Rambøll Sprog.
Kompetenceudvikling
Personalet i Brombærhuset deltager i kurser i Rudolf Steiner-regi. Senest har de
deltaget i kurser om målsætning og evaluering, og her har de fået god inspiration
til at arbejde med struktureret, skriftlig dokumentation af pædagogisk praksis.
Kommende fokuspunkter
Brombærhuset oplyser, at man ud over det videre arbejde med læreplanen vil arbejde målrettet på at etablere et styrket fagligt og kollegialt fællesskab i Brombærhuset. Siden sidste tilsyn har der været en del udskiftning i personalegruppen. Det
har betydet, at det har været relevant at genbesøge dagtilbuddets pædagogiske
grundlag, og indlede drøftelser af, hvordan Rudolf Steiner-pædagogikken skal omsættes lokalt i Brombærhuset. Nye medarbejdere afstedkommer nye blikke på den
eksisterende praksis, hvilket eksempelvis har medvirket til en omorganisering af
spisesituationen. Endvidere er der indledt en drøftelse af, hvilke opgaver der i dagligdagen i Brombærhuset bør varetages af henholdsvis pædagoger og pædagogmedhjælpere.
Opsamling
Det vurderes, at Brombærhuset overholder kravene i dagtilbudsloven.
Der er ikke forhold i den pædagogiske praksis, der giver anledning til bekymring.
Tilsynet bemærker dog, at der i et lavtliggende hjørne af legepladsen står vand,
som løber til fra mosen ved siden af. Tilsynet har rekvireret en legepladsinspektør,
som har vurderet, at pgl. område bør kunne spærres af, når der står vand.
Dette er meddelt Brombærhusets/Michaelskolens ledelse, som har reageret prompte med lukke den ene ende af legepladsen af, indtil der kan etableres et hegn m.
låge til det våde område. Ballerup Kommune skal underrettes, når forholdene er
bragt i orden.
Endvidere bemærkes det, at hvis lederen er fraværende i længere tid (ud over ca.
14 dage fraset ferieperioder), skal Ballerup Kommune informeres om, hvem der er
konstitueret i lederens sted.
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