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Tilsynsvurdering
Børnene i Det ny Børnehus fremstår som børn i trivsel og der er en god og nærværende
kontakt mellem børn og voksne og børnene imellem. Der er mange legefællesskaber og
meget få konflikter. Formiddagen er præget af fri leg, men der iværksættes også
vedkommende pædagogiske aktiviteter, som børnene kan engagere sig i, hvis de har lyst,
samt aktiviteter, der samler børnene på deres stuer. De planlagte læringsmiljøer har en
høj grad af proces- og oplevelsesorienteret fokus, fremfor et mål og produktorienteret
fokus. Børnene har en høj grad af indflydelse på, hvad de vil bruge dagen på. Enkelte børn
ser ud til at være udfordret på at bruge denne indflydelse og leger en del for sig selv.
PÅBUD
- Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børnenes oplevelser af børnemiljøet
skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed (jf. dagtilbudsloven §8,
stk.7).1
- Det skal etableres en lås til opbevaring af personfølsom data i fysisk form bag dobbeltlås
og indhentes samtykke til deling af børns og deres familiers kontaktoplysninger.
- Kriseplan for mistanke om seksuelle krænkelser skal tilføjes straks-henvendelse til
Børneindsatsen ved mistanke om seksuelle krænkelser af børnene i hjemmet.
ANBEFALINGER
Det ny Børnehus anbefales at: - Sikre et systematisk blik for at alle børn engagerer sig i
børnefællesskabet og aktiviteterne i børnehuset hen over hele dagen.
- Fortsætte det tydelige fokus på processen og æstetikken i de planlagte aktiviteter og
samtidig øge fokus på børnenes læringsudbytte.
- Sænke støjniveauet
- Forbedre hygiejnen omkring børns erhvervede småskrammer
- Indhente børneattest på personale min. hvert andet år
- Afskaffe haveaffald, der hvor børnene færdes.
Tilsynsvurderingen er baseret på tre timers deltagende observation efterfulgt af to timers
dialog om Det ny Børnehus efterlevelse af nationale og kommunale retningslinjer og krav,
samt om sammenhængen mellem tilsynskonsulentens observationer og daginstitutionens

selvforståelse med fokus på udviklingspotentialer. Observationsperioderne har dækket
planlagte aktiviteter såvel som overgangssituationer i de daglige rutiner både uden- og
indendørs.

Uddybning af vurderingen
Børnene i Det ny Børnehus fremstår alle som børn i trivsel. Kontakten mellem børn og
personale er præget af en høj grad af interesse og nærvær i relationen, hvor der er mange
dialoger med børnene. De fleste børn er konstant optaget af leg i små grupper, hvor der er en
god tone og meget få konflikter børnene imellem. Enkelte børn holder sig lidt for sig selv og
engagerer sig hverken i leg eller i aktiviteter med de voksne, og da børnehuset ikke har et
systematisk fokus på alle børn, anbefales det, at Det ny Børnehus fremover sikrer at have
opmærksomhed på, at alle børn er med i børnefællesskabet hen over dagen.
De planlagte aktiviteter har en høj grad af fokus på proces og æstetik, hvor børnene fx er
optaget af at klippe og klistre, skære frugt ud osv. Der er imidlertid ikke udpræget fokus på
det pædagogiske sigte og børnenes læringsudbytte. Fx er klippe-klistreprocessen præget af
tilfældighed, hvor børnene hverken vejledes eller udfordres af den voksen, og under
udskæringen af frugt får et barn ikke vejledning, da det skærer med bagsiden af knivbladet i
stedet for at benytte den skarpe side.
Børnene har stor initiativret og tager fx selv mellemmåltider, når de er sultne og er i det hele
taget meget selvhjulpne. De har en høj grad af indflydelse på deres hverdag. Fx sker det under
oplæsning i storebørnsgruppen, at nogle af børnene bliver ukoncentrerede. Det leder til, at
børnene af den voksne bliver mindet om; ”da vi talte om demokrati” og derefter få lov at
stemme om, hvorvidt oplæsningen af resten af historien skal fortsætte eller gemmes til næste
dag.
Børnenes mange aktiviteter gør, at børnehuset er præget af hektisk aktivitet. Det afføder et
meget højt støjniveau, som det anbefales at have fokus på at reducere. Det ny Børnehus er i
forvejen opmærksom på støjniveauet og har planer om at opsætte støjabsorberende
materiale. Det anbefales, at der også sættes fokus på, hvordan organisering af aktiviteter og
indretning påvirker støjniveau og dermed børnenes muligheder for at fordybe sig i lege- og
læringsmiljøet.
I relation til ny styrket læreplan er alle medarbejdere er i gang med at læse ministeriets
materiale om loven, og til efteråret deltager lederen og en medarbejder i læringsdage om
styrket pædagogisk læreplan med særligt fokus på udvikling af evalueringskulturen. Det ny
Børnehus opleves dog allerede nu at have en solid refleksionskultur, hvor man blander sig i
hinandens praksis og beder om hjælp til at blive klogere. Børnehusets medarbejdere har gjort
sig indledende erfaringer med at arbejde med evaluering og pædagogisk dokumentation, men
har her et udviklingspotentiale. Der er en enkelt gang arbejdet med inddragelse af
børneperspektiver på og oplevelser af det fysiske og psykiske børnemiljø udendørs, men det er
ikke noget, der systematisk har været øje for som del af evalueringen af læringsmiljøet, som

dagtilbudsloven foreskriver. Der er derfor givet et påbud om at leve op til dette krav i
lovgivningen.
Daginstitutionen har opmærksomhed på at skabe sammenhæng for børnene i deres
bevægelser mellem hjem, daginstitution og skole. Langt den overvejende del af børnene
starter skole i Sdr. Jernløse skole, som Det ny Børnehus er organiseret sammen med og deler
en stor del af legepladsen med. To måneder før skolestart rykker en medarbejder fra SFO’en
ind i børnehuset og er sammen med børnene hver dag. 14 dage før skolestart tager
medarbejderen de skolestartende børn med over i SFO’en 2-3 timer hver formiddag, så de
lærer at færdes i det regi. Den kommende 0.klasselærer besøger også børnene i Det ny
Børnehus.
Forældresamarbejdet beskrives som meget velfungerende. Forældre søger rådgivning i relation
til deres børn og siger til, hvis der er noget, de er utilfreds med eller ikke forstår. På
forældremøde er der altid et tema til diskussion i mindre grupper, så alle forældre kan komme
til orde. Emnerne er planlagt i fællesskab mellem forældrerådet og personalet – eller af
lederen, fx når der på det kommende møde i efteråret skal diskuteres kostpolitik som optakt til
afstemning om fravalg af det obligatoriske frokostmåltid.
Det ny Børnehus ligger forholdsvis isoleret og har kun få samarbejdspartnere i nærmiljøet,
hvor der samarbejdes med dagplejen hen over året og med kirken omkring jul.
OPFØLGNING PÅ SENESTE PÆDAGOGISKE TILSYN
Ved seneste pædagogiske tilsyn (d. 24/2-2017) blev det anbefalet, at Det Ny Børnehus: Havde mere fokus på dialog ned forældre om børns trivsel - Havde mere dialog i
personalegruppen om det fysiske og det psykiske læringsmiljø, med særligt fokus på børns
udvikling af integritet, og selvværd. - Sprogvurderinger af de 5-årige, der ved 3 års
vurderingerne er i enten særlig eller fokuseret indsats. (At der bliver vurderet når de er fem
år).
DIALOG MED FORÆLDRE OM BØRNS TRIVSEL
Anbefalingen udspringer af en situation, hvor der under tilsynet blev brugt magt overfor et
barn, der ville noget andet end en medarbejder gentagne gange havde anvist. Siden sidste
tilsyn har personalet samarbejdet om, hvordan sådanne magtanvendelser kan undgås, samt
lavet retningslinjer for orientering af og samarbejde med forældrene om at give børn tydelige
rammer for acceptabel adfærd både hjemme og i børnehuset.
DIALOG I PERSONALEGRUUPE OM DET FYSISKE OG PSYKISKE LÆRINGSMILJØ
Denne anbefaling var knyttet til magtanvendelsesepisoden nævnt ovenfor, og medarbejderne
er i høj grad opmærksomme på at understøtte børns udvikling af integritet og selvværd. Under
dages tilsyn sker det flere gange, at børn vil noget andet end de voksne, hvor børnenes ønsker
respekteres og samtidig søges integreres i dagligdagen med de øvrige børn. Fx er der børn,
der ikke vil med ud at lege med vand og i første omgang bliver indenfor på trods af, at det er
30 graders varme udenfor. Kort tid efter tilbydes børnene endnu en gang at komme med ud,
hvor de ender med at sidde sammen med en voksen og se på børn, der jubler, når de løber
gennem vandet fra en vandslange. De tilbydes flere gange at gå med en voksen hen at mærke
vandet og nogle børn ende med at vove sig med, mens andres manglende lyst bliver
respekteret.
OPFØLGENDE SPROGVURDERING
Det ny Børnehus var ved sidste tilsyn ikke opmærksomme på, at sprogvurderinger af 3-årige
børn, der blev vurderet til at skulle have en særlig eller fokuseret indsats, skulle følges op med
en ny sprogvurderingstest i 5-årsalderen. Siden da er der blevet fulgt op på dette, sådan at
der i dag foretages opfølgende sprogvurdering, når det er nødvendigt.

STATUS PÅ ØVRIGE OBLIGATORISKE TILSYN OG LOVKRAV
Det ny Børnehus har fået foretaget brandtilsyn uden anmærkninger.
Der er foretaget legepladstilsyn uden anmærkninger, men ved dagens tilsyn ligger der
afskårne tornegrene på jorden langs tornehækken, hvor børnene færdes barfodet. Dette er
blevet påtalt som uhensigtsmæssigt og som er forhold, som Det ny Børnehus med fordel kan
være mere opmærksom på.
Der er foretaget hygiejnetilsyn uden anmærkninger. Det ny Børnehus er et sted, hvor børn har
rig plads til at udfolde sig motorisk, og hvor mange af dem havde skrammer, der skulle plaster
på i løbet af tilsynet (inklusiv skrammer hjemmefra, hvor plastre var røget af). Det anbefales,
at der er øget opmærksomhed på hygiejne med grundigere rensning af sår, inden der sættes
(nyt) plaster på sår.
Det ny Børnehus har gennemført eller er i gang med at gennemføre sprogvurderinger med alle
relevante børn. Der er ikke indhentet skriftlig tilladelse til at dele resultaterne med andre
daginstitutioner eller skolen, hvilken den daglige leder vil følge op på og i den anledning også
være opmærksom på at få markeret tilladelsen elektronisk, når denne er givet.
Det ny Børnehus har en sorg- og kriseplan for medarbejdere, børn og forældre, som der følges
op på hensigtsmæssigheden af, når den har været i brug.
I relation til situationer med mistanke om seksuelle krænkelser er der udarbejdet
retningslinjer, der forebygger mistænkeliggørelse af personalet, men der er ikke en plan for
situationer, hvor personalet bliver mistænkelige på vegne af et barn. Planen skal derfor
tilføjes, at Det ny Børnehus i tilfælde af mistanke om seksuelle krænkelser udenfor
dagtilbuddet straks skal henvende sig til Børneindsatsen uden at foretage sig yderligere. Der
indhentes børneattest ved nyansættelser, men der bliver p.t. ikke fulgt op på disse
efterfølgende. Det er ikke lovpligtigt at følge op, men dagtilbuddet anbefales at gøre dette
hvert 1-2 år.
Det ny Børnehus har et regelsæt for orientering om, opbevaring og sletning af personfølsom
data Personfølsom data i fysisk form opbevares i en aflåst bankboks og Det ny Børnehus har
planlagt at etablere en dør, der kan aflåses, således at data kan opbevares under dobbeltlås.
Dette gives der påbud om at gøre. Daginstitutionens leder har af deres jurist fået oplyst, at
familiers kontaktoplysninger må opbevares i lukket chartek, men det anbefales, at lederen i
stedet indhenter skriftligt samtykke til deling af børns og deres familiers kontaktoplysninger,
som de bruger som en del af pædagogikken omkring samling.
Forældrene i Det ny Børnehus har i sep. 2017 fravalgt at få tilbudt et sundt frokostmåltid, og
der skal være valg vedr. dette igen i sep. 2019.

