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TILSYNSRAPPORT
Distrikt Baltorp, Børnehuset Bispevangen
Tilsyn udført af konsulenterne Jette Dam Johansen og Lena Høgh
den 14. maj 2019
Introduktion v. distriktsleder Lene Thorning Petersen og pædagogisk leder Jette
Blixt
Tilstede ved opfølgningssamtalen: Distriktsleder Lene Thorning Petersen,
pædagogisk leder Jette Blixt og pædagogerne Ann Glæsel, Jeanette Jessen,
Randi Jansson og Dorte Johansen
Fakta om børnehuset
Børn:
2 vuggestuegrupper (én gr. 0 – 2-årige og én gr. 2 – 3-årige) i alt 37 børn pt.
2 børnehavegrupper (én med de yngste og én med de kommende skolebørn) i
alt 49 børn pt.
Voksne:
Vgst. 6 pædagoger og 2 medhjælpere
Bhv. 6 pædagoger, 5 medhjælpere og 1 studerende
2 køkkenmedarbejdere
1 pædagogisk leder, ansat fra 1.januar 2019
Andet:
Børnehusets 2 afdelinger er adskilt af en gård. Det er almindeligt, at børnene
overflyttes til børnehavegruppen, når de er knap 3 år.
Der er fra januar 2019 mad i børnehaven.
Tilsynets forløb
Der observeres i en vuggestuegruppe med 14 børn, som alle er, eller kommer
tilstede i løbet af morgenen. Der er 3 voksne på arbejde. Gruppen råder over 2
lokaler.
Kl. 9 spises der formiddagsmad ved et fælles langbord. Bagefter går børnene
ind i et tilstødende rum og sætter sig på gulvet og synger nogle sange.
Ca. 9.30 går alle på legepladsen, hvor de leger i sandkassen og rundt omkring.
Kl. 10.40 går alle ind samtidig, vasker hænder og sætter sig ved 2 borde (5/9).
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Da madvognen kommer ind, hjælper et par af børnene med at dele service
rundt. Børnene tager til dels selv maden.
Der observeres derudover i børnehaven, i ”storebørnsgruppen”, de børn der skal
i skole/BFO om et år. Gruppen har et stort køkken/alrum til rådighed og
derudover 4 mindre tilstødende rum. Der er i alt 18 børn og 5 voksne til
rådighed, inkl. en studerende og en ressourcepædagog.
Børnene leger, spiller eller andet inden børnemødet kl. 9.30. Børnemødet
starter med at et barn tæller, hvor mange de er, og der tales om hvem der
mangler.
Så synges Jeg ved en lærkerede og betydningen af nogle svære ord i sangen
repeteres. Herefter guides børnene ud i tre forskellige gruppeaktiviteter: kreativ
aktivitet med at klippe/klistre isvafler, førskoleopgave med at genkende former
og farvelægge et kopiark, og en mindre gruppe børn, der vil lave huler.
Efter almindeligt opbrud og inden frokost danses til noget musik i et tilstødende
lokale. Til frokost sidder børnene også i tre grupper og er til dels med i at
dække bord, og at smøre egen mad.
Opfølgningssamtalens indhold
I samtalen drøftes børnehusets pædagogiske arbejde med udgangspunkt i
tilsynets fokus:
A) Børns muligheder for at deltage i og bidrage til fællesskabet
B) Børns muligheder for at være medskabere af egen læring
Ovenstående drøftes i relation til:
 Børnefællesskabet i vuggestuen, hvor stort kan et fællesskab være, hvor
mange andre børn og voksne, kan en 2-årig egentlig forholde sig til,
bidrager vuggestuens måde at holde samling på til fællesskab, når man
fx ikke kan se hinanden.


Hvordan fremmer man muligheden for dialoger, børn-voksne og børn
imellem, hvordan har opdeling og den måde, man placerer sig på
betydning for dette.



Legepladsen, hvad er intentionen med at være der, hvilke muligheder
stiller man op for børnene i fht. bevægelse og fælles fordybelse.



Børns selvhjulpenhed, hvad er vigtigst, processen med selv at få sit tøj
på eller at komme hurtigt ud, hvordan kan der også lægges anden læring
ind i den forbindelse.



Følelsen af meningsfuld sammenhæng over tid på dagen i et
barneperspektiv



Aktiviteterne i en storbørnsgruppe: hvordan disse kan bidrage til at gøre
børnene skoleklare i en legende tilgang.
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De voksnes positioner i fht. relationelt at ”gå forrest” i at skabe børnefællesskaber i et smittende nysgerrigt engagement.



Regler og i den anledning korrektioner: har de den effekt, som man
ønsker, eller skal man gøre noget andet?

Anerkendelser og anbefalinger
Børnehuset anerkendes for:




at de voksnes fokus primært er på børnene
at der generelt er en anerkendende tilgang til børnene
at man i børnehaven er godt på vej mht. børnenes
deltagelsesmuligheder under frokosten/madordningen.

Børnehuset anbefales at:







afsøge mulighederne for i større grad at arbejde med mindre
gruppestørrelse henover dagen og at overveje, hvor mange
forskellige voksne børnene skal have berøringsflade med.
afstemme fælles mål, retning og indhold i dagens planlagte
aktiviteter og hverdagsaktiviteter, så det i et barneperspektiv
opleves meningsfuldt, sammenhængende og fællesskabende.
få etableret en fast procedure for sprogvurdering og opfølgning på
disse, herunder sprogvurderingernes aftryk på det generelle
sprogarbejde
at have fokus på fælles planlægning, rollefordeling og afstemning i
mødetid, så personalets nærvær fastholdes blandt børnene.
at skabe en indretning og en kultur i det store fællesrum i
børnehaven, som giver mulighed for fordybelse.
at have øje for og hjælpe de børn, der signalerer, at noget er
svært, og umiddelbart ikke deltager.
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