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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 praksis, herunder hvordan dagtilbuddet lever op til formålsbestemmelserne i
Dagtilbudsloven § 7.
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 konsulent Lena Høgh den 11. januar 2018.
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 indebærer, at der både findes en dagtilbudsbestyrelse og en forældrebestyrelse.
I dagtilbudsbestyrelsen er der tre repræsentanter fra menighedsrådet og tre
forældre, - 2 af dem sidder også i forældrebestyrelsen.
Ekspeditionsog telefontid

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

Børnehaven har plads til 36 børn i aldersgruppen 2,5 - 6 år. Pt. har man
indskrevet 4 børn under 3 år, som man har valgt at indskrive tidligt for at
undgår flere flytninger i forbindelse med deres vuggestues flytning i efteråret. Børnehaven oplyser, at man overholder bygningsregelmentes krav om
3 m2 pr 0 – 2 årige og 2 m2 pr 3 – 5 årige.
Pr. 1. maj 2018 går 17 børn videre i BFO/skole, så der bliver ledige/tomme
pladser i en periode.
Børnene kommer mest fra Skovlundeområdets vuggestuer, kommunale - og
private dagpleje, og enkelte børn kommer fra Herlev Kommune.
Personalegruppen består af:
- 1 leder på 37 timer (indgår også i det pædagogiske arbejde)
- 1 souschef på 37 timer
- 2 pædagoger på 35 og 21 timer
- En medhjælper på 37 timer
- En pædagogisk assistent på 37 timer
- Rengøring 2, 5 time pr dag
Administrationen varetages i samarbejde med paraplyorganisationen FOBU
(tidligere Menighedernes Daginstitutioner).
Børnehaven har åbent mandage til torsdage fra kl. 6.30-17.00 samt fredage
fra kl. 7.00-16.00.
Børnehaven følger de samme lukkedage som Ballerup Kommunes øvrige
dagtilbud.
En børnehaveplads koster ca. 2099 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, som er tydeligt indrettet, så det
fremgår, hvad man kan lave de forskellige steder. De fleste materialer og
legetøj er anbragt, så børnene kan se det/komme til det.
Børnene er opdelt på tværs af alder i to faste basisgrupper med faste voksne. Når der ikke er planlagte aktiviteter, kan børnene færdes frit i hele huset. De fleste formiddage arbejdes der med børnene i mindre aldersopdelte
grupper på tværs af de to basisgrupper. Der planlægges aktiviteter og ud-
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viklingstiltag der passer til aldersgrupperne, 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. Legepladsen fremstår rimelig velholdt og brugbar. Legeredskaberne sikkerhedstjekkes en gang årligt af firmaet HENKA.
Pædagogisk læreplan
Børnehavens pædagogiske læreplan er senest er revideret i november
2014. Man arbejder med en årsplan, som kommer omkring de 6 læreplanstemaer. I planlægningen tages der udgangspunkt i børnenes interesser.
Børnehuset er opmærksom på, at der i forbindelse med ny dagtilbudslovgivning skal udarbejdes en ny læreplan i 2018, men afventer den endelige ordlyd i vejledningen. Leder og souschef har allerede orienteret sig i forhold til
dette og skal i foråret planlægge en proces for inddragelse af medarbejdere
og forældre.
Digitalisering
Børnehaven arbejder kun med digitale medier i det små. Der er indkøbt et
par iPads (til børn og voksne), men der mangler inspiration til at bruge dem
til andet end informationssøgning og fotos. Det er et punkt, som børnehaven tænker, der skal mere fokus på fremover.
Sprogvurdering
Børnehaven sprogvurderer børnene ved 3-årsalderen i systemet Rambøll
Sprog (i lighed med de kommunale institutioner). De fleste børn er dog
sprogvurderet, inden de kommer til børnehaven. Der er uddannet en sprogpædagog i børnehaven.
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 to gange årligt i lighed med de øvrige dagtilbud.
Børnehaven har lige pt. tildelt en ressourcepædagog 2 dage ugentligt.
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Børnehaven samarbejder med Skovlunde Skole og privatskolerne i området
om det skolestartende barn. Der er besøg og genbesøg i BFO’en, og generelt 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 Family (samme funktion som
BørneIntra).
Generelt
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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