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1 ORDINÆRT TILSYN I KLEMENSKER
BØRNEHUS
1.1 Tilsyn 2020
Deltagere fra dagtilbuddet: Faglig pædagogiske leder, Annette - Pædagog, Diana
Navn på tilsynsførende: Kristian Johannesen
Dato for tilsyn: 15. december 2020

Kommunens formål med gennemførelse af tilsyn (jf. Dagtilbudslovens rammer):
Tilsynet skal sikre, at kommunens eget Dagtilbud og de private daginstitutioner praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på
dagtilbudsområdet, og at den ydelse dagtilbuddene leverer til forældre og børn er i overensstemmelse med det serviceniveau
kommunalbestyrelsen har besluttet er gældende i kommunen.

Kommunens beskrivelse af øvrige rammer for tilsynet med hensyn til frekvensen for tilsyn og om der både føres anmeldte og
uanmeldte tilsyn:
Der foretages anmeldt tilsyn udført af medarbejder fra Center for Børn og Familie i Bornholms Regionskommune.
Forventet varighed ca. 1 – 1,5 time.
Tilsynet foregår i den enkelte institution. Den daglige leder, en personale- og forældrerådsrepræsentant bedes deltage.

Kommunens beskrivelse af anledning, fokus og formål med det aktuelle tilsyn eller tilsynsrunde:
Tilsynet er anmeldt, dialog baseret og skal synliggøre, hvordan dagtilbuddet arbejder med de på forhånd udvalgte fokusområder. Efter
tilsynsrunden orienteres kommunalbestyrelsen

Rammesætning af Klemensker Børnehuss tilsyn:

Forældrerepræsentanten blev desværre, på dagen, forhindret i at deltage så tilsynet afholde uden.

Primære opfølgningspunkter fra Klemensker Børnehuss seneste tilsyn:
I Klemensker børnehus er der rigtig god debat om tilsynets emner. Alle parter deltager aktivt. Børnehuset er aktive i deres
forældresamarbejde og ønsker at inddrage dem og gøre dem bevidste omkring forståelsen af deres arbejde. I en længere perioden har
faglig pædagogisk leder varetaget ledelsen i to børnehuset. Denne opgave kræver en del ekstra af både medarbejder og leder. Specielt
nu med fokus på den nye lovgivning og eventuelle ændringer. Ledelsessituationen er nu afklaret og faglig pædagogisk leder er tilbage
og har nu kun Klemensker Børnehus.
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2 RAMMEBETINGELSER
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2.1 Forældreinddragelse
2.1.1 Mental sundhed
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes mentale sundhed og trivsel
Børn får de bedste rammer for at udvikle sig mentalt når de føler sig trygge i deres omgivelser, omgiver sig med troværdige og
nærværende voksne. I sådan et miljø får de mulighed for at udvikle og udfolde deres evner ,samtidig med at de tilbydes mulighed for
deltagelse i et forpligtende fællesskab sammen med andre børn. Herigennem lærer de hvordan verden også kan se ud fra andres
perspektiv og hvordan man kan håndterer forskellige udfordringer. De lærer at mangfoldigheder er stor og at alle mennesker er
forskellige. Udover dette har barnet også brug for sund kost, ro og forudsigelighed. Dette er med til at skabe hele børn som ikke føler
sig forkerte.I Klemesker børnehus opfylder de voksne disse rammer.

Ved ikke
Har alle børn et fortroligt
tilhørsforhold til mindst en voksen?

4,0

0%

Arbejder dagtilbuddet målrettet med
at forebygge mobning?

4,0

0%

Er der børn i dagtilbuddet, som ikke
trives og/eller er udfordret på den
mentale sundhed?

2,0

0%

Har personalet den nødvendige
viden om forudsætningerne for
børns trivsel og mentale sundhed?

4,0

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
børnenes trivsel og menta...

0%

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

4
5
I meget høj grad

2.1.2 Fysisk aktivitet
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes fysiske og motoriske udvikling
Alle børn får daglig mulighed for at komme udenfor, hvor de kan kravle, løbe, bygge, klatre cykle, lege med vand og mudder, samtidig
med at de får mulighed for at opleve frisk luft, blæst, regn, sol og årstidernes skiftene. Når der ikke er corona er der også rig mulighed
for ture ud i naturen.Indenfor arbejdes der med Nussa forløb, sanse baner og andre motorik og sang forløb.Børne har ligeledes
mulighed for finmotorisk aktiviteter, i form af klippe, tegne, male mm
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Ved ikke
Stimulerer personalet alle dele af
børnenes motorik (grov-, fin- og
sansemotorisk)?

4,0

Er der udfordringer med at få
stimuleret børnenes fysiske
udvikling?

0%

2,0

0%

Har personalet den nødvendige
viden om børnenes fysiske og
motoriske udvikling?

4,0

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
børnenes fysiske aktivitet?

0%

2,0
1
Slet ikke

0%
2

3

4
5
I meget høj grad

2.1.3 Tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb
Lederens besvarelse:
Har ledelse og personale kendskab til Beredskabsplanen?
Har forældrerådet kendskab til Beredskabsplanen? {%computation choiceText(789113/1/2/353697912)%}
Gennemgås Beredskabsplanen på Personalemøder/Forældrerådsmøder? {%computation choiceText(789113/1/2/353697913)%}

2.1.4 Hygiejne
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med hygiejne
I disse corona tider, er der vist ingen tegn på at hverken børn eller voksne slækker på hygiejne kravene.

Ved ikke
Har dagtilbuddet formuleret
hygiejnerutiner med henblik på at
reducere sygdomme og infektioner?

100%

Har dagtilbuddets personale den
nødvendige viden indenfor generel
hygiejne, herunder håndhygiejne ...

5,0

0%

Inddrages forældre i gode
håndhygiejnerutiner for børn og
voksne, fx ved at tage emnet op ...

5,0

0%

Er der udfordringer med at
opretholde god hygiejne i
dagtilbuddet?

1,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
hygiejne?

1,0

0%

1
Slet ikke

2

3

2.1.5 Generel rengøringsstandard
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5
I meget høj grad
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2.2 Lokale spørgsmål
2.3 Kommunespecifikke spørgsmål
Kommende spørgsmål er udarbejdet af kommunen selv for at imødekomme eventuelle kommunespecifikke opmærksomhedspunkter
eller problemstillinger.

2.3.1 Den nye lovgivning og læreplan
Lederens besvarelse:
Er I færdige med udarbejdelse af den nye læreplan for jeres institution?

Nej det er vi ikke, men vi er i procesDer er lavet en del skriv, som vi sammen skal gennemgå, tilrette og færdig gører mens vi
processer.
Lederens besvarelse:
Hvilke processer har foregået og hvem har været inddraget i udarbejdelsen af den nye læreplan?
Det ved jeg faktisk ikke rigtigt...Men tænker at hele personalet har deltaget i forskellige processer på tema aftner og dage.
Lederens besvarelse:
Hvis ikke I er færdige, hvor meget mangler I og er I stødt på udfordringer?
Tror at coreona har sat sine spor på processer og at vi skal et enkelt skridt tilbage for at kunne fortsætte. Det har været svært at
opretholde synlige læringsmiljøer pga. corona restriktioner. Jeg se at personalet er meget bevidste om deres praksis og er faglig
meget kompetente.Der forgår en masse læring, dannelse og udvikling, der bliver arbejdet målrettet med børn i udsatte positioner. Jeg
tænker at vi skal have samlet og gennemgået alt det skriv som ligger og venter på at komme ud at gå. Færdiggørelsen af læreplane
bliver jo også en proces hvor jeg skal lære mit personale at kende og finde ud af hvad den enkelte står for og kan byde ind med rent
faglig pædagogisk.
Lederens besvarelse:
Har I ændret måde hvorpå I praktiserer og kommunikerer om dagligdagen efter overgangen til den nye dagtilbudslov / nye styrkede
læreplan?
Det må vi spørge personale og forældre repræsentanten om på mødet
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Forældrene udtrykker de mangler print af billeder i vindfangene.

2.3.2 Uddannelse
Lederens besvarelse:
Har institutionen deltaget i uddannelsen omkring den "Nye styrkede læreplan?" Hvis NEJ, hvad er så årsagen til dette?
Det har alle medarbejdere
Lederens besvarelse:
Hvem har deltaget? Lederen? Hvor mange pædagoger?Hvor mange medhjælpere?
Alle pædagoger og alle medarbejder har deltaget, sådan som jeg har forstået det.
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Lederens besvarelse:
Hvordan har de forskellige uddannelser komplementeret hinanden og styrket at alle faggrupper er blevet udviklet?
Det ved jeg ikke
Lederens besvarelse:
Mangler I forsat uddannelse for at kunne implementere krav i Den nye styrkede læreplan?
Måske et modul i evaluering???
Lederens besvarelse:
Mangler I uddannelse indenfor andre områder af det pædagogiske arbejde?
Tror de fleste personaler er vel uddannet i Klemensker børnehus
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3 EVALUERING AF RESULTATER
3.1 Brugertilfredshed
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til samarbejdet mellem institution og forældre
Min umiddelbare oplevelse er rigtig god.Forældrerådet havde stor ros til personalet på vores sidste møde. Vi talte lidt om muligheden
for at inddrage forældrerådets perspektiv på forældrepartnerskab og brobygning/overgange.
Forældrenes tilfredshed angivet i forbindelse med "Dialogprofilen" over det sidste år:

Antal svar
3,8
Er I som foældre alt i alt tilfredse
med dagtilbuddet?

51

3,7

47

3,8
1
2020

2

2019

3

50
4

2018

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende angivelser af
tilfredsheden med dagtilbuddet
tilfredsstillende?

5,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Forældrenes tilfredshed med den pædagogiske linje angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det sidste år:

Antal svar
Er I generelt enige i dagtilbuddets
pædagogiske linje?
1
2020

2

2019

3

3,8

51

3,8

47

3,8

50
4

2018

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes tilfredshed med den
pædagogiske linje tilfredsstillende?

5,0

1
Slet ikke

2

3

9

4
5
I meget høj grad

0%
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Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er børnenes løbende tilkendegivelser
af deres samlede tilfredshed med
dagtilbuddet tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

3.2 Trivsel
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med børnenes trivsel
Jeg vil kort ridse Marte Meo principperne op, som helt præcis beskriver personalets måde at arbejde med børnenes trivsel, på en
anderkendende og udviklings støttende måde.At sætte ord på sig selvAt sætte ord på barnetAt følge barnets initiativerAt bekræfte
barnet positivtTurtagningTrianguleringPositiv ledelse
Antal børn, der med udgangspunkt i en dialogprofil er vurderet i forhold til trivsel indenfor det sidste år:

2020

2019

2018

Pædagoger

Forældre

Pædagoger

Forældre

Pædagoger

Forældre

Børn 9-14 mdr.

10

9

4

4

8

6

Børn i 2-års alderen

17

16

10

8

3

3

Børn i 3-års alderen

9

8

12

12

7

7

Børn i 4-års alderen

6

6

13

12

14

13

Børn i 5-6-års alderen

12

12

15

11

21

21

Total

54

51

54

47

53

50

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er antallet af børn, som er vurderet i
forhold til trivsel, tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Uddyb eventuelt din vurdering:
En helt klart forbedring fra 2018 og 2019

Forældrenes vurdering af deres barns trivsel i forbindelse med dialogvurderingerne gennem det/de sidste år

10

Klemensker Børnehus

Daginstitutionsrapport

Trives godt alt i alt?

Glad for at være i dagtilbuddet

3,9

Antal svar
51

3,9

47

3,9

51

3,8

47
4,0

Tryg ved de voksne i dagtilbuddet

51

3,8

47

3,6

Er en del af fællesskabet

51

3,7

Er generel sund og rask
1
2020

2

47
4,0

51

4,0

47

3

4

2019

Note: Resultaterne stammer fra forældrenes dialogvurderinger

Antal svar
Hvor godt vil du sige dit barn trives
sådan alt i alt?

4,0

50

Er barnet generelt glad for at være i
dagtilbuddet?

3,9

50

Er barnet tryg ved de voksne på
stuen/den gruppe barnet tilhører?

3,9

50

1

2

3

4

2018
Note: Resultaterne stammer fra forældrenes dialogvurderinger - den tidligere læreplan

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af deres børns
trivsel tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Beskriv eventuelle overvejelser vedrørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning til:
Vi skal kigge på alles mulighed for deltagelse i et fælleskab.

3.2.1 Sprogpakken
Lederens besvarelse:
Med udgangspunkt i "Sprogpakken", hvordan indgår:
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4 ORDINÆRT TILSYN I KLEMENSKER
BØRNEHUS
4.1 Sammenfatning/primære opfølgningspunkter
Børnehuset har mange små grupper. Vuggestuen er begyndt at indkøbe materiale /
legetøj som indbyder til selvorganiseret leg i mindre grupper. Børnehuset er gode til at
benytte hverdagsrutinerne som læringsmiljøet. Annette som er forholdsvis ny faglig
pædagogisk leder i børnehuset, bemærker at børnene er meget selvstændige i de
praktiske gøremål og gode til at hjælpe hinanden.
På grund af Corona-restriktioner og skærpet hygiejne er børnene ikke så aktive i
madordningen som de var før. Børnehuset har ellers fået etableret et rigtigt fint
læringsmiljø omkring madordningen.
Børnehuset prioriterer at guide forældrene i aktiviteter som understøtter børnenes
motoriske udvikling. Bruge sakse og andre redskaber som forældre kan benytte sammen
med deres børn.
I Coronatiden, hvor flere rekvisitter har være gemt væk, har børnehuset forsøgt at lave
andre aktiviteter som stimulerer det finmotoriske.
Børnehuset har et stort fokus på at få deres rengøring til at fungere. Der er dialog med
rette parter omkring en optimering af dette. Det er vigtigt dette fortsat er et fokusområde.
Børnehuset oplever markant minde sygdom, forkølelse og lignende, blandt børnene i
denne tid hvor rengøring af kontaktpunkt og legetøj er opprioriteret.
Corona gjorde at børnehuset har fået aflyst en pædagogiskdag hvor de ellers havde
indholdet af deres læreplan på dagsorden. De vil benytte de kommende personalemøder
til at blive sporet ind på den fælles forståelse. Alle medarbejderne har været med i
tilblivelsen af testen til læreplanen. Alle medarbejdere, på nær den nye leder, har deltaget i
uddannelsesrækken omkring den styrkede læreplan. Det har skabt et godt udgangspunkt
for dialog og fælles forståelse.
Børnehuset har en flot svarrate blandt deres forældre ift. brugertilfredshed. Dette gør at
der skabes kvalificerede dagsordner forud for forældresamtaler og sikres et godt
grundlag for kvalitetsudvikling jf. spørgsmål. Et rigtig godt udgangspunkt for at bruge
data i ønsket om at inddrage forældrerådet i de enkelte perspektiver.
Ved gennemgang af grafer ses der nedgang i en enkelt – ikke noget alarmerende! Vi har
her en dialog omkring hvordan arbejdet kan iværksættes og forældrene inddrages i en
forståelse af hvorfor der sker et fald. Hvordan kan vi gøre det anderledes når nogen ikke
er en del af fællesskabet. Hvordan gør vi når nogen trækker sig? Hvad kan vi gøre i vores
praksis - Hvor lille skal en gruppe være for at alle kan byde ind? Flere spørgsmål med
reference til den pædagogiske daglige kan trækkes ud af hvert enkelte spørgsmål.
Der er rigtig god dialog gennem hele tilsynet. Fornemmelsen er at den nye faglig
pædagogiske leder, er ved at finde sig til rette i børnehuset. Hun har stor ros til personalet
og deres evne til at arbejde konstruktivt og målrettet med børnegruppen.
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Hjernen&Hjertet

Hjernen&Hjertet er et IT-system, som Rambøll har udviklet til at understøtte arbejdet med udvikling og
dokumentation af kvalitet i dagtilbud.
Systemet hedder ”Hjernen&Hjertet”, fordi det forener den logisk-rationelle ”hjerneaktivitet” det er at
måle og dokumentere kvalitet, med den ”hjerteaktivitet”, det er at levere kvalitet i samværet med vores
fælles børn.
Hjernen&Hjertet samler oplysninger fra de pædagogiske læreplaner, oplysninger til pædagogisk tilsyn,
”Dialogprofiler” til brug i forbindelse med forældresamtalerne og andre oplysninger om den pædagogiske kvalitet.
Oplysninger fra alle disse forskellige dokumentationsopgaver, suppleret med kommunale nøgletal gør
det muligt gennem Hjernen&Hjertet at give alle et bedre overblik over kvaliteten i det pædagogiske arbejde.
Du kan læse mere om Hjernen&Hjertet på hjemmesiden: www.hjernenhjertet.dk
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