
Ekspeditions- Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00
og telefontid Onsdag lukket

Tilsyn i det private dagtilbud 
Skovlunde Menighedsbørnehave, Torvevej 17, 2740 Skovlunde

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 prak-
sis, herunder hvordan dagtilbuddet lever op til formålsbestemmelserne i
Dagtilbudsloven § 7.
På tilsynsbesøget kommer vi ind på, hvordan dagtilbuddet varetager arbej-
det 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.

Tilsynet er udført af konsulenterne Nina Halling og Lena Høgh den 9. febru-
ar 2020.

På tilsynsbesøget deltog:
Leder: Caroline Kesting
Souschef og pædagog: Jon Nørregård

Tilsynet bestod af ca. 1,5 times dialog med leder og pædagog, samt af en 
rundvisning i børnehaven.

Om børnehaven
Børnehaven holder til i en gammel villa med tre udnyttede etager.

Børnehaven er organiseret med en to–strenget bestyrelsesmodel, der inde-
bærer, at der både findes en dagtilbudsbestyrelse og en forældrebestyrelse. 
Dagtilbudsbestyrelsen består af tre fra menighedsrådet og tre fra forældre-
bestyrelsen, hvoraf de to også sidder i forældrebestyrelsen.
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Børnehaven modtager børn, fra de er 2,5 år. Børnehaven har plads til 36 
børn. Pt. er der 37, og gennemsnitligt over året 34. Børnehaven oplyser, at 
man overholder bygningsregelmentes krav om 3 m2 pr. 0 – 2 årige og 2 m2 
pr. 3 – 5 årige. Børnehaven har en lang venteliste. 

Børnene kommer mest fra Skovlundeområdets vuggestuer, kommunale - og 
private dagpleje, og enkelte børn kommer fra Herlev Kommune.
 
Det er en stabil personalegruppe med lavt sygefravær. Personalegruppen 
består af:
- leder 37 timer (indgår også i det pædagogiske arbejde)
- souschef 37 timer
- pædagog 37 timer
- pædagog 35 timer
- pædagogisk assistent 37 timer
- medhjælper 20 timer

Børnehaven lægger vægt på at holde personalet godt uddannet, og priorite-
rer midler til, at man kan komme på kurser – efter egne ønsker og børne-
havens behov. Souschefen er eksempelvis pt. i gang med en master i ledel-
se og organisationspsykologi. 

Administrationen varetages i samarbejde med paraplyorganisationen FOBU 
(tidligere Menighedernes Daginstitutioner).

Børnehavens åbningstider er 6.40 – 17.00 fra mandag til torsdag samt 6.50 
til 16.30 fredag.

Børnehaven følger de samme lukkedage som Ballerup Kommunes øvrige 
dagtilbud.

En plads i børnehaven koster 2.100 kr. pr måned.

Børnehavens fysiske rammer og struktur 
Børnehaven bor i en gammel villa i tre etager, hvoraf kælderen er udnyttet 
til garderobe med direkte adgang fra legepladsen og til tumlerum. Den er 
kendetegnet ved mange, men små rum. De fleste materialer og legetøj er 
anbragt, så børnene kan se det/komme til det.

Det bemærkes, at støjniveauet på tilsynsdagen (hvor alle børn er hjem-
me/inde) er forholdsvist højt. Lederen oplyser, at der er opsat støjplader 
rundt i rummene, og at man sædvanligvis har en gruppe børn ude af huset 
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om formiddagen. Børnehuset opfordres til at drøfte, hvordan man med pæ-
dagogiske tiltag kan reducere støjen. 

Børnene er opdelt på tværs af alder i to faste basisgrupper med faste voks-
ne. Når der ikke er planlagte aktiviteter, kan børnene færdes frit i hele hu-
set. De fleste formiddage arbejdes der med børnene i mindre aldersopdelte 
grupper – Kænguruerne, Frøerne og Græshopperne - på tværs af de to ba-
sisgrupper. Der planlægges aktiviteter og udviklingstiltag, der passer til al-
dersgrupperne, fx ”skoleforberedende” aktiviteter, svømning, gymnastik, og 
teater. Børnehaven har også en række traditioner, som holdes i hævd. Det 
prioriteres højt, at medarbejderne helliger sig kerneopgaven, samvær med 
børnene.

Børnene kan i princippet starte på madpakken, når de er sultne, men alle 
sidder (også) sammen og spiser kl. 11.

Børnehaven har en mindre legeplads med forskellige legeredskaber. Lege-
pladsen fremstår rimelig velholdt og brugbar. Legeredskaberne sikkerheds-
tjekkes en gang årligt af firmaet HENKA.

Det bemærkes, at stakittet rundt om legepladsen ikke er særlig højt og 
nemt at klatre over. Børnehaven opfordres til at drøfte sikkerheden.

Pædagogisk læreplan
Børnehaven har forberedt sig på den styrkede pædagogiske læreplan ved 
deltagelse i Småbørnskonferencen, arrangementer med FOBU og et arran-
gement med EVA (sammen med Børnehuset Rosenlund).
Læreplanen er lige ved at være færdig.

Sprogvurdering
Børnehaven sprogvurderer børnene ved 3-årsalderen i systemet Rambøll 
Sprog (i lighed med de kommunale institutioner), hvis man mener, der er 
grund til det, eller forældrene specifikt ønsker det. De fleste børn er dog 
sprogvurderet, inden de kommer til børnehaven. Der er en sprogpædagog i 
børnehaven med særligt ansvar for dette. 

Samarbejde med andre
Børnehaven samarbejder med Center for Børne- og Ungerådgivning om 
børn i vanskeligheder. De modtager konsultativ sparring fra logopæder, 
psykologer og pædagogiske vejledere, når det er nødvendigt, og modtager 
PPR sparring i lighed med de øvrige dagtilbud.
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Børnehaven samarbejder med Skovlunde Skole og privatskolen Thomassko-
len om de skolestartende børn. Der er besøg og genbesøg i BFO’en, og ge-
nerelt kommer der positive tilbagemeldinger fra skolen om børnene. Man 
har ikke noget samarbejde med andre institutioner i området, andet end 
når man modtager børn derfra.

Børnehaven tilkendegiver, at de har et godt samarbejde med forældrene, 
og at forældregruppen er aktiv i hele børnehavens virke. Der kommunikeres 
via et kommunikationssystem, som hedder Famly (samme funktion som 
BørneIntra).

Opsamling
Det er vurderingen, at børnehaven lever op til formålsbestemmelsen i dag-
tilbudsloven, og at det pædagogiske arbejde har den kvalitet, som kan for-
ventes.
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