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1 ORDINÆRT TILSYN I SVANEKE BØRNEHUS
1.1 Tilsyn 2020
Deltagere fra dagtilbuddet: Faglig pædagogiske leder, Lisbeth - Pædagog, Tina - forældrerepræsentant, Charlotte
Navn på tilsynsførende: Kristian Johannesen
Dato for tilsyn: 10.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

Primære opfølgningspunkter fra Svaneke Børnehuss seneste tilsyn:
Svaneke Børnehus er i rigtig godt udvikling. De har fået skabet et godt fundament, efter at have oplevet et svingende børntal. De har
det fornødne fokus på ændringer i pædagogikken og alle deltager aktivt i udviklingen. Der berettet om en brugbar struktur og
mødedisciplin, der sikre rette dialog medarbejderne imellem. Der er gode tanker omkring en optimal opretholdelse af dagligdagen og
udvikling af børnene.
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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
I Svaneke Børnehus arbejder vi på at være nærværende i samværet med børnene så vi kan støtte dem og guide dem i deres trivsel
udvikling læring og dannelse. Vi tilrettelægger læringsmiljøer som tager udgangspunkt i børnegruppen og det enkelte barn. I
samarbejde med forældrene har vi øje for børnenes relationer, lege og fællesskaber. Er børnene i udsatte positioner italesætter vi det
og taler med forældrene om mulige handlinger.Kendskab til børnene og at de har en tryg tilknytning til de voksne betyder at vi kan
afstemme os ift deres følelser og støtte dem ved at anerkende dem og sætte ord på det.

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?

3,0

0%

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

4,0

0%

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

4,0

0%

1
Slet ikke

2

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
Vi udfordrer børnenes fysiske og motoriske udvikling og støtter op om denne når vi i hallen har fokus på at håndtere en bold, øve sig
på balance m.m. Vi går ture med børnene, er på klipperne, børnene klatrer i træer. Har børnene brug for ekstra motorisk opmærksom
samarbejder vi ofte med børnefys'en som kommer med ideer til lege m.m. Vi er opmærksomme på at børnene øver sig på at tegne,
skrive, klippe, lave aktiviteter som udfordrer finmotorikken. Dette bliver pt udfordret af at vi er meget ude men vi tager aktiviteterne
med ud.
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Ved ikke
Stimulerer personalet alle dele af
børnenes motorik (grov-, fin- og
sansemotorisk)?
Er der udfordringer med at få
stimuleret børnenes fysiske
udvikling?

3,0

0%

1,0

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
Vi følger pt alle retningslinjer ift COVID-19 og har skærpet fokus på god håndhygiejne og hygiejne ift rengøring. Generelt har vi haft god
opmærksomhed på hygiejnen omkring gode puslerutiner og vaske hænder rutiner for børn og voksne.Der skal fortsat være fokus på
hygiejne også ift rengøringsstandarden.

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

5,0

0%

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 ...

3,0

0%

Er der udfordringer med at
opretholde god hygiejne i
dagtilbuddet?

2,0

0%

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

2,0

0%

1
Slet ikke

2

3

6

4
5
I meget høj grad
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2.1.5 Generel rengøringsstandard

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?

Ikke endnu.Men Lisbeth har overblik over processen og skrive materialet og noget er formuleret.
Lederens besvarelse:
Hvilke processer har foregået og hvem har været inddraget i udarbejdelsen af den nye læreplan?
Hele Personalet har i løbet af de sidste 2 år arbejdet med alle 6 temaer og selvevalueringer ift det fælles pædagogisk grundlag. Dette
har vi gjort på p møder, pædagogiske dage og PLF møder, så vi har en masse refleksioner og eksempler på skrift som Lisbeth skriver
ind i læreplanen.
Lederens besvarelse:
Hvis ikke I er færdige, hvor meget mangler I og er I stødt på udfordringer?
Pt mangler vi en enkelt selvevaluering da vi skriver i en anden udgave end den vi startede evalueringen ud fra. Og nogle vurderinger.
Dette skal vi arbejde med på pmøde d. 8. december.Hele processen har været givende for den pædagogiske praksis og den største
udfordring har været manglende tid og mulighed for ex PLF møder i foråret pga corona. Så derfor er det rigtig godt at fristen nu er 1.
marts.
Lederens besvarelse:
Har I ændret måde hvorpå I praktiserer og kommunikerer om dagligdagen efter overgangen til den nye dagtilbudslov / nye styrkede
læreplan?
Vi øver os i at synliggøre at der er læring hele dagen ved ikke kun at beskrive hvad der er sket mellem 9 og 11. Det udfordrer
personalet. Alle øver sig i at italesætte den læring der er i vores læringsmiljøer og ikke kun som aktiviteter uden tanke bag.

2.3.2 Uddannelse
Lederens besvarelse:
Har institutionen deltaget i uddannelsen omkring den "Nye styrkede læreplan?" Hvis NEJ, hvad er så årsagen til dette?
Ja og vi skal til at have gang i møde med faglige fyrtårne igen og medhjælperne/PAU i 2021.
Lederens besvarelse:
Hvem har deltaget? Lederen? Hvor mange pædagoger?Hvor mange medhjælpere?
Alle dvs leder, 4 pædagoger, 1 medhjælper og 2 PAU
Lederens besvarelse:

7

Svaneke Børnehus

Daginstitutionsrapport

Hvordan har de forskellige uddannelser komplementeret hinanden og styrket at alle faggrupper er blevet udviklet?
De har givet et fælles fagligt sprog og fælles faglig viden så vi kan sætte fælles faglig retning.
Lederens besvarelse:
Mangler I forsat uddannelse for at kunne implementere krav i Den nye styrkede læreplan?
På sigt vil der kunne være ønske om uddannelse ift. at lave ex et læringsmiljø der støtter op om og udfordrer børnenes motoriske
udvikling eller andet. Pt får vi rigtig meget ift kommunikation og sprog.
Lederens besvarelse:
Mangler I uddannelse indenfor andre områder af det pædagogiske arbejde?
måske den følelsesmæssige udvikling - regulering at følelser
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Kan NUSSA være en metode so udbredes til alle huse?
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3 EVALUERING AF RESULTATER
3.1 Brugertilfredshed
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til samarbejdet mellem institution og forældre
Vi oplever at have et godt samarbejde med stort set alle forældre. Corona tiden har gjort noget ved den mulighed vi har for at tale
sammen men vi forsøger at ringe til forældrene når vi har brug for at drøfte noget med dem og afholder pt også alle forældresamtaler
fysisk.
Forældrenes tilfredshed angivet i forbindelse med "Dialogprofilen" over det sidste år:

Antal svar
3,6
Er I som foældre alt i alt tilfredse
med dagtilbuddet?

27
3,8

42

3,9
1
2020

2

2019

3

41
4

2018

Lederens besvarelse:

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

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

4
5
I meget høj grad

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

Antal svar
3,6
Er I generelt enige i dagtilbuddets
pædagogiske linje?

27
3,9

42

3,7
1
2020

2

2019

3

41
4

2018

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes tilfredshed med den
pædagogiske linje tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

9

0%

4
5
I meget høj grad
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Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt dine vurderinger vedrørende forældretilfredsheden:
Tænker tilfredsheden er høj taget i betragtning af at 2020 har været et meget anderledes år hvor vi pga retningslinjer og restriktioner
har gjort mange ting anderledes og måske ikke alt har været lige indlysende for forældrene.

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

Begrund eventuelt din vurdering:
Vores oplevelse er at børnene trives i Børnehuset og har gode relationer til de voksne men vi ved det ikke med sikkerhed.

Lederens besvarelse:
Beskriv eventuelle overvejelser vedrørende handlinger/ændringer i praksis som børnenes og forældrenes tilfredshedsvurderinger giver
anledning til:
Inddrage børnenes perspektiv mere i form af børne undersøgelse. Vi mangler at have haft nogle forældremøder med fokus på den
daglige pædagogiske praksis.

3.2 Trivsel
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med børnenes trivsel
Vi arbejder med genkendelighed, forudsigelighed og at være i mindre grupper. At inddrage børnenes perspektiv og meninger. At alle
følelser anerkendes og at vi skal støtte børnene i at udvikle selvregulering. Det er de voksnes ansvar at alle børn er en del af
børnefællesskabet. Vi tager hensyn til børnenes daglige velbefinden. Børn gør det godt når de kan. Vi øver os på at se hvad børnene
inviterer til.
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.

0

0

4

5

11

6

Børn i 2-års alderen

4

3

7

8

9

7

Børn i 3-års alderen

9

6

12

11

12

7

Børn i 4-års alderen

9

8

9

8

9

7

Børn i 5-6-års alderen

13

10

10

10

7

14

Total

35

27

42

42

48

41
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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:
Forskellen mellem vurderinger foretaget af forældre og pædagoger kan være fordi forældrene nogle gange ikke får udfyldt skemaet og
andre gange forsvinder de til spam og andre steder?? Lidt tungt at arbejde i.

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

Trives godt alt i alt?

3,9

Antal svar
27

3,9

38

3,6

Glad for at være i dagtilbuddet

Tryg ved de voksne i dagtilbuddet

27
3,8

38

3,8

27

3,9

38

3,6

Er en del af fællesskabet

27

3,7

Er generel sund og rask
1
2020

2

38
4,0

27

4,0

38

3

4

2019

Note: Resultaterne stammer fra forældrenes dialogvurderinger

Antal svar
4

4,0

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

3,9

41

4,0

Er barnet generelt glad for at være i
dagtilbuddet?

4

3,9

Er barnet tryg ved de voksne på
stuen/den gruppe barnet tilhører?
1
2019

2

2018

Note: Resultaterne stammer fra forældrenes dialogvurderinger - den tidligere læreplan

Lederens besvarelse:

11

3

41

4,0

4

4,0

41
4
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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:
Begrund eventuelt din vurdering af forældrenes tilbagemeldinger vedrørende trivsel:
Jeg tænker vi ligger højt i vurderingen og det er også det generelle billede af de tilbagemeldinger vi får fra forældrene.Dialogprofilen er
et øjebliksbillede og netop i dialogen finder vi frem til hvordan vi kan hjælpe barnet ind i fællesskabet, gøre så de bliver glade for at
være i dagtilbuddet.Tænker også corona gør noget her. Det var sjovere at komme i bh i 2019 på nogle punkter.

Lederens besvarelse:
Beskriv eventuelle overvejelser vedrørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning til:
Vi skal fortsat arbejde på at sikre at alle børn trives i Børnehuset og have fokus på at tilbyde læringsmiljøer der taler til alle børn og
giver mening for dem. Være skarp på at arbejde i de mindre grupper.

3.2.1 Sprogpakken
Lederens besvarelse:
Med udgangspunkt i "Sprogpakken", hvordan indgår:
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4 ORDINÆRT TILSYN I SVANEKE BØRNEHUS
4.1 Yderligere punkter til opfølgning

Lederen angivelse af, hvorvidt der er yderligere punkter, der ønskes opfølgning på:
Det gør noget når andre institutioner kan have mere legetøj fremme end os. Forældrene forstår ikke hvorfor det er anderledes hos os.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Alle kommunale børnehuse er underlagt samme retningslinjer. Vi har en dialog omkring hvor misforståelserne kan opstå.

4.2 Sammenfatning/primære opfølgningspunkter
Børnehuset har fokus på at lave mindre grupper og positionere sig korrekt i forhold til
børnegruppen. Vi taler om det er vigtigt at se på dagligdagsaktiviteter, der kan laves i en
Corona dagligdag som primært er flyttes udenfor.
Institutionen benytter Fri for Mobberi - Materialet giver gode redskaber til børnegruppen
de kan benytte i deres dagligdag. Forældrerepræsentanten udtrykker ligeledes at børnene
refererer til dette værktøj.
Børnehuset har flyttet rigtig meget af dagligdagen udendørs. De har indkøbt penalhuse
med indhold til alle børnehavebørn. Dette med henblik på at barnet skal have sit eget af
hensyn til hygiejne og Corona.
Formålet med de indkøbte penalhuse er at kunne tilbyde aktiviteter som understøtter den
finmotoriske aktivitet. En rigtig god løsning som giver muligheder og motiverer
børnegruppen.
Lederen er meget opmærksom på hvordan der kan skabes læring hele dagen. Vi taler
omkring den klassiske struktur som skal ændres; mødetider, aktiviteter og produkter.
Inddragelse af børneperspektivet og fokus på proces fremfor mål.
I forhold til brugertilfredsheden taler vi om hvordan 2020 har påvirket besvarelserne.
Brugen af Hjernen & Hjernen bliver først optimal når der er besvarelser fra hovedparten af
alle forældre.
Vi taler om hvordan de forskellige spørgsmål kan inddrages i samarbejdet og dialogen
med forældrene. Hvordan udvikler data sig år for år og er der en sammenhæng i
besvarelser og den omlægning som praktiseres i børnehuset?
Børnehuset er spændt på den forestående beslutning omkring deres fremtid. Deres
nuværende lejemål kan ikke fortsættes og en ny ramme skal besluttes. Der har været
meget dialog forældrene imellem og til tider en del frustration.
Derfor ses der frem til at foråret 2021 byder på en politisk beslutning omkring fremtiden.
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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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