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Tilsynsrapport for den private institution Børnehuset Rosenlund, Tangevej
46, 2740 Skovlunde den 24. januar 2018
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.
Tilsynet er udført af konsulenterne Bibi Baunkilde og Else Højlund den 24. januar
2018.
Fra Børnehuset deltog:
Leder: Hans Müller
Pædagog: Tina Ørnhof.
Tilsynet bestod af en rundvisning i børnehuset efterfulgt af ca. 1,5 times dialog
med leder og pædagog.
Om børnehuset
Børnehuset holder til i en gammel villa med tre udnyttede etager samt to tilbygninger på henholdsvis 79 m2 og 20 m2. Børnehuset har en gammel stor have med
legeplads, fodboldbane mm. Legepladsen sikkerhedsvurderes en gang årligt af Sikkerleg.dk. Der var ved sidste sikkerhedstjek ingen bemærkninger.
Børnehuset er organiseret med en enstrenget bestyrelsesmodel med deltagelse af
3 forældrerepræsentanter og 2 repræsentanter fra Skovlunde Menighedsråd. Bestyrelsesformanden fra Menighedsrådet, Else Lindow, er p.t. udtrådt af bestyrelsen, og forældrerepræsentant Brian Mogensen er nyvalgt formand.
Administrationen varetages i samarbejde med paraplyorganisationen FOBU (tidliSide 1

gere Menighedernes Daginstitutioner).
Børnehuset har plads til 49 børn i aldersgruppen 3-6 år. P.t. har man indskrevet
41 børn. Årsgennemsnittet er 39 børn.
Pr. 1. maj 2018 går en større gruppe børn videre i BFO/skole. Det oplyses, at børnehuset har en lang venteliste tre år frem, men at man tilstræber at balancere
omkring 40 børn.
Børnene kommer mest fra Skovlundeområdets vuggestuer samt kommunale - og
private dagpleje. Enkelte børn kommer fra andre kommuner.
Personalegruppen består af:
- 1 leder på 37 timer (indgår delvist i det pædagogiske arbejde)
- 4 pædagoger på 30,30,34 og 35 timer (heraf en på barsel)
- 1 pædagog barselsvikar 34 timer
- 2 medhjælpere på 30 og 34 timer.
Børnehuset bruger vikarer fra et pædagogisk vikarbureau ved personalets sygdom
og ferie. 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 1995 kr. pr måned.
Forældrene i Rosenlund har fravalgt en frokostordning.
Bestyrelsen:.
Bestyrelsen er arbejdsgiver for børnehusets medarbejdere. Det fremgår af
vedtægterne, at leder kan ansættes/afskediges af 4 bestyrelsesmedlemmer på et
bestyrelsesmøde. Ansættelse af øvrige medarbejdere er delegeret til lederen,
hvorimod afskedigelser skal godkendes af bestyrelsen.
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. Børnehusets fysiske forhold
fremstår flere steder som slidte og utidssvarende.
Det bemærkes, at der er meget koldt i alle rum, samt at et varmeapparat i den
ene hjemmegruppe er af ældre dato med skarpe kanter, der ikke er beskyttet sikkerhedsmæssigt af radiatorskjuler eller andet.
Børnehuset har to grupperum som er funktionsopdelte, et stort værkstedsrum og
et stort køkken/alrum. De fleste materialer og legetøj er anbragt, så børnene kan
se det/komme til det Børnene er tilknyttet et af hjemmegrupperummene 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. Det understreges, at det 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.
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Ture og andre aktiviteter foregår på tværs af huset ofte i aldersopdelte grupper.
Ved indgangen hænger altid en oversigt over ugens aktiviteter, hvoraf det også
fremgår, hvilke læreplanstemaer, der knytter sig til aktiviteten. Oversigten tjener
til information af både forældre og børn. Børnene orienterer sig hyppigt ved at ’læse’ genkendelig ikoner og tegninger af de faste aktiviteter.
De ældste børn deltager fra januar og frem til BFO/skolestart 1. maj i et ’førskoleforløb’ et par gange om ugen.
Pædagogisk læreplan
Børnehusets pædagogiske læreplan er fra 2016 og ikke revideret for nylig, da pædagogerne venter med dette til ny dagtilbudslovgivning om læreplaner er endeligt
vedtaget medio 2018. Man arbejder med en årsplan, som kommer omkring de 6
læreplanstemaer. I planlægningen tages der løbende udgangspunkt i børnenes interesser.
Læreplanen evalueres løbende og samlet på et personalemøde. En gang hvert andet år fremlægges evalueringen for bestyrelsen
Der er ikke foretaget en børnemiljøvurdering siden 2015/16.
Digitalisering
Børnehaven arbejder kun i mindre omfang med digitale medier. Der er indkøbt et
par iPads (til børn og voksne), men der mangler inspiration og pædagogiske planer
til at bruge dem til andet end spil. Det er et punkt, som børnehuset tænker, der
skal mere fokus på fremover.
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.
Børnehuset anvender ikke systemet Rambøll Sprog/Hjernen og Hjertet til sprogvurderingen. Det tilbydes dem i lighed med Ballerup Kommunes dagtilbud.
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.
Særlige forhold
Center for Skoler, Institutioner og Kultur er gjort bekendt med, at der i børnehuset
pt. er personalemæssige udfordringer i form af flere sygemeldinger af kortere og
længere tid. Personalet fortæller, at det pædagogiske arbejde i en tid ikke har haft
så mange aktiviteter som ellers, men at alle gør sig umage for at skabe en god og
tryg hverdag for børnene. Enkelte forældre har givet udtryk for utryghed i forhold
til situationen.
Tilsynet observerede ikke pædagogiske forhold, der var umiddelbart bekymrende.
Lederen fortæller, at der er igangsat en proces med en ekstern supervisor, der skal
hjælpe bestyrelsen og personalegruppen videre.
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Opsamling og anbefalinger
Det er vurderingen, at Børnehuset Rosenlund overholder bestemmelserne i dagtilbudsloven.
Det anbefales at Børnehuset Rosenlund:
 Ser på de bygningsmæssige forhold omkring kulde og træk
 Afskærmning af varmeapparat med skarpe kanter
 Foretager en børnemiljøvurdering i sammenhæng med udarbejdelsen af
den fornyede pædagogiske læreplan
 Anvender systematiske metoder til sprogvurdering - eventuelt systemet
Rambøll Sprog. Log-in kan fås hos Center for Skoler, Institutioner og Kultur.
På baggrund af de aktuelle personalemæssige forhold anbefales det endvidere, at
der inden for kort tid foretages et ekstra tilsyn omkring den pædagogiske dagligdag for børnene.
Uanmeldt tilsyn i børnehuset 14/3 2018
Konsulenterne Bibi Baunkilde og Lena Høgh har d. 14/3 2018 i tidsrummet 9 –
10.15 udført et uanmeldt tilsyn i børnehuset. I modsætning til det ordinære tilsyn,
som primært foregår som en dialog med leder/medarbejder om børnehusets praksis, foregår det uanmeldte tilsyn som en observation rundt omkring i huset og
snak med medarbejdere og børn.
Lederen er ikke mødt ind på dette tidspunkt, men de tilstedeværende medarbejdere tager godt imod konsulenterne.
Der er 2 pædagoger og 2 medhjælpere på arbejde denne formiddag. De har alle
været ansat i børnehuset i forholdsvis kort tid (under 1 år). En pædagog afspadserer.
Det vurderes, at den personalemæssige dækning er forsvarlig og tilstrækkelig til,
at der kan foregå pædagogisk arbejde med de ca. 40 børn. Tilsynet har ikke vurderet kvaliteten af det pædagogisk arbejde denne formiddag.
Tilsynet vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at følge udviklingen i børnehuset Rosenlund i form af et opfølgende tilsyn i dec. 2018.
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