Tilsynsrapport 2019
Dagtilbuddets navn: Dragebakkens Private Børnehave
Dagtilbudstype: Børnehave
Dato for tilsynsbesøget: 14. august 2019
Tilsynsførende: Konsulent Majbritt Skriver Laustsen
Deltagere fra dagtilbuddet: Pædagog og medarbejderrepræsentant Lola Axelsen, pædagog og
souschef Heidi Khorooshi og leder Per Kjær Hansen
Deltagere fra bestyrelsen: Formand Mikkel Nielsen
Hvor mange børn er dagtilbuddet normeret til: 45 børnehavebørn

Rundvisning i dagtilbuddet
Helhedsindtryk af de udendørs faciliteter og legepladsen:
Fremvisning af den nyeste legepladsrapport – hvordan kontrolleres sikkerheden på legepladsen og hvordan
følges der systematik op på denne?
Er der alderssvarende, udfordrende og sikkerhedsmæssige forsvarlige legemuligheder for børnene?

Flot og varieret legeplads med mulighed for en bred vifte af udendørsaktiviteter

Helhedsindtryk af de indendørs faciliteter:
Er der aldersvarende, udfordrende og sikkerhedsmæssige forsvarlige legemuligheder for børnegruppen?
Hvordan er indretningen af lokalerne og hvordan er mulighederne ift. at lege, fordybe sig og lave aktiviteter?

Ældre men velholdte lokaler, som er indrettet med henblik på at lave fleksible og funktionsopdelte
læringsmiljøer.
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Opsamling dialog vedr. faglig kvalitet og udvikling m.m.
Status fra dagtilbuddet
Hele personalegruppen har været på dagskursus om den styrkede pædagogiske læreplan. Der
tilkøbes en ekstern konsulent fra SOSU skolen for at understøtte implementeringen af den styrkede
pædagogiske læreplan.
Det fremgår ikke tydeligt, hvordan der arbejdes systematisk med evaluering af den pædagogiske
praksis i Dragebakkens Private Børnehave. Børnehaven beskriver, at de reflekterer i det daglige og
på diverse møder og gerne benytter SMTTE modellen. Ud over at sætte mål for børn og voksnes
læring handler evaluering om at dokumentere det pædagogiske læringsmiljø og børnenes læring.
Dette gøres blandt andet ved at analysere og reflektere dokumentation. Det indebærer, at man i
de konkrete evalueringer beslutter, hvad man vil holde øje med, inden man indsamler viden og
efterfølgende samler op på den indhentede viden. Evaluering skal betragtes som en læreproces,
hvor både børn og voksnes læring drøftes. Børnehaven oplyser, at leder og souschef skal på
kursus om dokumentation. Det anbefales, at ledelsen tilrettelægger og organiserer evaluerings- og
reflektionsrum i sammenhæng med børnehavens andre opgaver og aktiviteter.
Elementerne fra ”Fri for mobberi” indgår som en del af børnenes dannelse og i læreplanstemaet
”social udvikling”. Børnehaven fortæller, at de oplever en god balance mellem voksen og ikke –
voksen initierede aktiviteter og lege. De er opmærksomme på, at nogle børn har brug for at blive
guidet og støttet i de ikke – voksen initierede lege og aktiviteter.
Børnehaven har organiseret børnene i aldersopdelte grupper. De voksne, der er tilknyttet
grupperne, følger med gruppen i hele børnehavetiden. Der arbejdes også på tværs af grupperne.
Forældrene vægter gruppeaktiviteterne og prioriteringen af gennemgående voksne højt.
Børnehaven har et stort fokus på udvikling af sprog. De er opmærksomme på, at sproget er
allestedværende og at sprogstimulering bør være en naturlig opmærksomhed i alle
sammenhænge og aktiviteter. Alle børn bliver sprogvurderet. Det anbefales, at sprogvurderingerne
bruges til at kvalificere det generelle spoglige læringsmiljø frem for de individuelle indsatser. For
afklarende spørgsmål vedrørende sprogvurderinger og sproglige læringsmiljøer kan sprogkonsulent
Carina Boiskov Sejer kontaktes på tlf. 20416521 eller carbs@odense.dk
Børnehaven samarbejder med det lokale plejehjem. En gruppe af de ældste børn besøger
plejehjemmet en gang om måneden til stor glæde for såvel ældre som børn.
Forældresamarbejde
Dragebakkens Private Børnehave har afskaffet de tilbagevendende fastlagte forældresamtaler.
Samtalerne er erstattet af forældremøder/forældrekaffe, hvor forældrene har mulighed for at
drøfte deres barn med de pædagogiske medarbejdere. Derudover opfordrer børnehaven
forældrene til at henvende sig til medarbejderne, hvis de fx har spørgsmål til deres barns trivsel.
Børnehaven oplever generelt, at forældrene er opsøgende og spørgende ift. deres børns udvikling
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og trivsel. Børnehaven oplever, at forældrene er tilfredse med forældresamarbejdet. Synspunktet
bakkes op af bestyrelsen.
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan børnehaven samarbejder med forældrene
om barnets og børnegruppens trivsel og læring på tværs af dagtilbud og hjem. Forældrene har
således også et ansvar for at samarbejde med dagtilbuddet. Det anbefales at drøfte det
fokuserede samarbejde med forældre om børns læring med bestyrelsen.
Vuggestue
Dragebakkens Private Børnehave har planer om at udvide dagtilbuddet med en vuggestuegruppe.
Det forventes, at byggeriet går i gang primo 2020. Planen er en vuggestuegruppe på 10 børn og
35 børn i børnehaven.
Konklusion
Et tilsyn skal ses som et led i den kommunale forpligtelse til at sikre og udvikle kvaliteten på
dagtilbudsområdet. Den tilsynsførende retter kritik af den forberedende skrivelse, som børnehaven
har fremsendt. Den er kortfattet og utilstrækkelig. Derudover fremstår flere sekvenser enslydende
og kopierede fra skrivelsen i 2018. Kritikken rettes mod såvel leder som bestyrelsesformand, som
er ansvarlige for den faglige kvalitet i dagtilbuddet. Der var også kritik af den forberedende
skrivelse på tilsynsbesøget i 2018.
Selvom kommuner og dagtilbud ifølge lovgivningen først er forpligtede til at have implementeret
elementerne i den styrkede pædagogiske læreplan d. 1. juli 2020, vurderer den tilsynsførende, at
kendskabet til den nye Dagtilbudslov er begrænset og at den pædagogiske udvikling i på flere
områder er stagneret. Børnehaven er forpligtet jf. dagtilbudsloven, og denne synes ikke
nærværende i dialogen. Derudover opleves såvel dele af den mundtlige som skriftlige redegørelse
om kvaliteten i Dragebakkens Private Børnehave som mangelfuld og overfladisk. Den
tilsynsførende bemærker dog positivt, at bestyrelsens og ledelsens ambitioner for det kommende
år er udvikling af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Det fremgår, at dette også er et stort
ønske fra medarbejdernes side.
Det konkluderes således, at Dragebakkens Private Børnehave overvejende praktiserer i
overensstemmelse med gældende lovgivning på dagtilbudsområdet og fastlagte mål, principper og
strategier i Odense kommune, samt Odense Kommunes kriterier for ”godkendelse af private
leverandører af dagtilbud i Odense Kommune”.
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Anbefalinger / Henstillinger
Anbefalinger:
•
•

Tilsynsførende anbefaler, at jeres forberedende skrivelse fremover er mere uddybende
og indeholder flere eksempler på og overvejelser omkring indsatser i jeres læringsmiljø.
Skrivelsen fremstår i sin nuværende form som overfladisk og uigennemarbejdet.
Det anbefales, at ledelsen og bestyrelsen har massiv fokus på den pædagogiske
udvikling af dagtilbuddet, og hvordan de systematisk indsamler tegn på, at den
pædagogiske udvikling finder sted i praksis.
https://www.youtube.com/watch?v=lch17KRJxEM

•

Det anbefales, at bestyrelsen iværksætter en årlig tilfredshedsundersøgelse blandt
forældrene. Dette med henblik på at inddrage forældrenes vurdering af kvaliteten i
dagtilbuddet

Henstillinger:
Der gives ingen henstillinger

Udfyldt af Konsulent Majbritt Skriver Laustsen, d. 22. august 2019
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