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Tilsynsnotat
Tilsyn i den private institution Brombærhuset, Stokholtbuen 25,
2730 Herlev – d 29. 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 konsulent Bibi Baunkilde 29. januar 2018.
Fra Børnehuset deltog:
Leder: Birgitte Liliendal
Pædagog: Pernille Møller
Tilsynet bestod af en rundvisning i børnehuset og ca. 1,5 times dialog med leder og
pædagog.
Om børnehuset
Brombærhuset hører til under Michael Skolen 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 14 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Brombærhuset ønsker at holde
børnetallet nede på 50 børnehavebørn. Der er lang venteliste til Brombærhuset.
Der er 14 ansatte i huset. 6 Rudolf Steiner pædagoger, 6 medhjælpere, en
køkkendame og en leder. Lederen har også børnetimer. Normeringen er svarende
til Ballerup Kommunes dagtilbud.
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.januar 2018, 3270 kr. pr. måned indtil 3 år og 2665 kr. pr.
måned over 3 år.
Dette inkluderer fuld kost. Kosten er økologisk og vegetarisk.
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. 7 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.
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.
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.
Samarbejde med kommunale parter
Brombærhuset oplyser, at man ved behov for hjælp henvender sig til
Ballerup Kommunes PPR, og at man har et godt samarbejde og får god
hjælp derfra. Brombærhuset har pt. en ressourcepædagog fra PPR ansat.
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 overganSide 2

gen. 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 de 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.
Brombærhuset har udarbejdet en revideret læreplan i december 2017. Læreplanen
er revideret på baggrund af en større evalueringsproces i samarbejde med forældrerådet og bestyrelsen. Brombærhuset er bevidste om, at der nationalt fra kommer en større lovændring på læreplansområdet og at dette skal indarbejdes i læreplanen.
Læreplanen er udarbejdet efter Steiners pædagogiske principper med detaljerede
beskrivelser af mål, metoder og handlinger for nogle af læreplanens temaer.
I en fremtidig revidering skal der indgå mål, metoder og handlinger for alle seks temaer og det skal tydeligere indgå hvordan børneperspektivet(medbestemmelse inddragelse -demokrati) indgår i det pædagogiske arbejde og det skal ligeledes tydeliggøres hvordan der arbejdes med børn i udsatte positioner.
Der er ikke foretaget en børnemiljøvurdering de seneste år. Brombærhuset opfordres til at få dette foretaget i forbindelse med revidering af læreplan ifm. ny lovgivning.
Digitalisering
Der anvendes ikke digitale medier i Brombærhuset. Det ligger i Steiner pædagogikken, at børn ikke bør bruge disse, før de kommer i skolealderen
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. Dette overvejes nærmere.

Kommende fokuspunkter
Brombærhuset oplyser, at man ud over det videre arbejde med læreplanen vil sætte:
-

Fokus på at kvalificere det sprogpædagogiske arbejde
Fokus på at kvalificere inklusionspædagogiske arbejde
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Opsamling
Det vurderes, at Brombærhuset overholder kravene i dagtilbudsloven.
Der er ikke forhold, der giver anledning til bekymring.
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