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1 ORDINÆRT TILSYN I VESTBYENS
DAGTILBUD
1.1 Tilsyn med kommunale dagtilbud i Struer Kommune
Deltagere fra dagtilbuddet: Vivi Rokkjær (dagtilbudsleder), Jette Kristensen (pædagogisk leder), Birthe Gravesen (pædagogisk leder),
Vibeke Sjøstrand (TR - BUPL), Lene Jakobsen (TR - FOA), Bitten Lisbjerg (AMR) og Dennis Christiansen
(forældrebestyrelsesrepræsentant)
Navn på tilsynsførende: Signe Valentin Bak
Dato for tilsyn: 17. juni 2021

Kommunens formål med gennemførelse af tilsyn (jf. Dagtilbudslovens rammer):
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene og den måde hvorpå, opgaverne udføres jævnfør
Dagtilbudslovens §5.
Forvaltningen udfører det faglige og pædagogiske tilsyn, der skal tilse og sikre, at de kommunale daginstitutioner herunder det daglige
pædagogiske arbejde praktiseres i overensstemmelse med dagtilbudsloven samt kommunens sammenhængende børne- og
ungepolitik.
Tilsynet skal ligeledes sikre, at den ydelse daginstitutionerne leverer til forældre og børn herunder børn med særlige behov, er i
overensstemmelse med serviceniveauet i kommunen.
Desuden skal tilsynet tilse dagtilbuddenes muligheder for at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og
pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages
udgangspunkt i børneperspektiver. Samtidig skal tilsynet bidrage til udvikling og refleksion i forhold til de overordnede målsætninger i
de seks pædagogiske læreplaner og tilse at disse opfyldes.

Kommunens beskrivelse af øvrige rammer for tilsynet med hensyn til frekvensen for tilsyn og om der både føres anmeldte og
uanmeldte tilsyn:
Faglige og pædagogisk udviklingsorienterede tilsyn føres som anmeldte tilsyn hvert år, eventuelle uanmeldte tilsyn og som individuelle
situations- og behovsbestemte tilsyn. Deltagere ved de faglige og pædagogiske tilsyn er ledelser, TR, AMR samt
forældrebestyrelsesrepræsentant og tilsynsførende faglig leder fra forvaltningen. Tilsynet afsluttes med en tilsynsrapport. .
Forvaltningen afholder derudover dialogmøder i de enkelte dagtilbud med ledelse og medarbejderrepræsentanter (TR og AMR) med
udgangspunkt i konkrete politiske mål og dagtilbuddenes udfordringer samt indsatser og muligheder med disse.
Udvalgsformanden for Børne- og Uddannelsesudvalget deltager i Fælles Rådgivende Udvalgsmøder med de lokale
forældrebestyrelser.

Kommunens beskrivelse af anledning, fokus og formål med det aktuelle tilsyn eller tilsynsrunde:
Det aktuelle tilsyn er et anmeldt tilsyn. Tilsynet vil omhandle temaerne: Børnegruppen, Medarbejdere og leder,
Medarbejderinddragelse, Tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, Forældreinddragelse, Overgange, Sundhed og
forebyggelse, Mad og måltider, Mental sundhed, Fysisk aktivitet, Seksuel sundhed.
Tilsynet sætter ligeledes fokus på arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan herunder børneperspektiver og børneinddragelse.
Tilsynet sætter endvidere fokus på daginstitutionernes arbejde med det politiske mål: ”Flere børn og unge skal være en del af de
almene fællesskaber i dagtilbud og skole”.
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Primære opfølgningspunkter fra Vestbyens Dagtilbuds seneste tilsyn:

•
•
•
•

Arbejdet med den styrkede læreplan
Arbejdet med at skabe læringsmiljøer på tværs af institutionen og på tværs af de enkelte rum/stuer
Arbejdet med altid at skabe det bedste fundament for børnenes mulighed for voksen-relationer
Arbejdet med børns naturlige seksuelle udvikling ud fra et børneperspektiv og personalets viden i forhold til dette

Der har været forskellige udfordringer i dagtilbud forbundet med COVID-19 pandemien. Dagtilbud blev blandt andet opfordret til, at
udskyde aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål. Dette har blandt andet været årsag til, at fristen for
udarbejdelsen og evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan blev udskudt på landsplan til juli 2021.
Endvidere medførte pandemien, at børnene skulle deles i mindre grupper, som ikke blev blandet på tværs. Samtidig var det en
konsekvens af arbejdet med at reducere smitterisiko, at der kun var legetøj og redskaber tilgængelig, som kunne vaskes efter særlige
anvisninger. Disse ting har medført, at det ikke har været muligt at arbejde med at skabe læringsmiljøer på tværs af institutionen og på
tværs af de enkelte rum/stuer.
Dagtilbuddet skal fortsætte arbejdet med at skabe læringsmiljøer på tværs af institutionen.
Vestbyens dagtilbud pointerer, at de har gjort sig visse positive erfaringer på baggrund af kravet om mindre grupper, som ikke blev
blandet på tværs. Disse positive erfaringer bør de holde fokus på, da disse kan være en betydelig faktor i arbejdet med at skabe det
bedste fundament for børnenes mulighede for voksen-relationer.
Ledelsen bør sikre at få planlagt og gennemført en proces omkring arbejdet med børns naturlige seksuelle udvikling ud fra et
børneperspektiv med en samlet personaleflok, da der ikke har været samlet op på dette fra sidste tilsyn.
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2 RAMMEBETINGELSER
2.1 Børnegruppen

Lederens besvarelse:
Er dagtilbuddet funktionsopdelt? Nej
Er dagtilbuddet aldersopdelt? Ja
Er børnegruppen opdelt på andre måder? Ja

Beskriv hvordan børnegruppen er opdelt:
Lige nu er der 4 børnehavegrupper og en gruppe med de 3. årige. Denne gruppe bliver pr. 1. august fordelt på de 4 børnehavegrupper.
Herefter bliver de kommende skolestartere samlet i en' gruppe (44 børn). Begrundelsen for at samle de 3. årige fra marts og frem til
august var pladsmangel på grupperne.Vi har 2 vuggestuegrupper med 12 børn på hver (10 mdr til 2 år og 11 mdr )
Beskriv kort de pædagogiske overvejelser, som ligger bag opdelingen:
De 3. årige er samlet og får en stille indslusning hen over foråret/sommeren. De store børn samles fra august, da det er vores erfaring
gennem de seneste mange år, at de har brug for en andeledes tilrettelagt pædagogisk hverdag, end der kan tilbydes sammen med de
3/ 4 årige. Der bliver arbejdet meget med overgangen til skolen.
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2.2 Skoleudsættelser
I forbindelse med skolestart har der været følgende skoleudsættelser i dagtilbuddet:
Lederens besvarelse:
Angiv antallet af skoleudsættelser i det forløbne år: 4

Ved ikke
Er antallet af skoleudsættelser i det
forløbne skoleår tilfredsstillende?

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Det er i overkanten af, hvad der plejer at være. Det er et hold tvillinger der er født 30. december - en pige der skal visiteres til
specialklasse - og en meget umoden pige.

Beskriv eventuelle overvejelser vedrørende handlinger/ændringer i praksis, som ovenstående vurderinger giver anledning til:
Der har været etableret legegrupper for at udvikle relationerne til de andre børn.
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2.3 Medarbejdere og ledere
2.3.1 Medarbejdergruppen
Lederens besvarelse:
Pædagogiske uddannelse

Antal medarbejdere

Ingen pædagogfaglig uddannelse

10

Pædagogisk grunduddannelse (PGU)

2

Pædagogisk assisten (PAU)

1

Seminarieuddannet pædagog

14

Videregående pædagogisk uddannelse

3

Videregående leder og/eller anden akademisk uddannelse

1

Pædagogstuderende

1

Pædagogisk assistent elev

1

Anden relevant uddannelse
Ressourceperson

Antal medarbejdere

Alkohol nøglepersoner
Nøglepersoner for psykisk syge
2-sprogsansvarlige
Sprogansvarlig (kontere kursus i Sprogpakken)
Nøglepersoner for fysisk og psykisk overgreb
Andre relevante ressourcepersoner

2

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Struer kommune har en flersprogskonsulent ansat, som varetager den faglige ledelse af 2 sprogpædagoger med ansvaret for de
flersprogede børn vurderet til behov for særlig indsats. De 2 sprogpædagoger går på tværs af kommunens dagtilbud. Derudover
varetager flersprogskonsulenten netværksmøder med faglige sparring og videndeling mellem de enkelte dagtilbuds fyrtårne for sprog.
Samtlige dagtilbud i Struer kommune har en ressourcepædagog, som varetager en stor del af opgaverne omkring børn i udsatte
positioner.
Lederens besvarelse:
Uddannelsesniveau i ledergruppen

Antal

Lederuddannelse på diplomniveau

1

Lederuddannelse på masterniveau
Anden lederuddannelse
Er fordelingen mellem uddannede og ikke-uddannede passende? Ja

2.3.2 Medarbejderudvikling
Lederens besvarelse:
Beskriv kort de kurser og uddannelsesforløb, der er blevet afholdt midler til i det forløbne år:
0 på grund af corona
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Ved ikke
Har dagtilbuddet fået værdi af de
kurser og uddannelser, som der er
afholdt midler til i det forløbne år?

1,0

1
Slet ikke

0%

2

3

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Vestbyens dagtilbud har deltaget i et webinar vedr. sprogtest og sprogvurdering Hjernen & Hjertet, som de andre dagtilbud.Vestbyens
dagtilbud har ligeledes i 2021 deltaget i et projekt med Limfjordsteateret; "Projekt Forvandling".Vestbyens vuggestue samt en del
dagplejere har sagt ja til at deltage i projekt LæseLeg i 2021/2022. Det er projekt i samarbejde med Aarhus Universitet og Trygfondens
børneforskningscenter, som blandt andet også består i kompetenceudvikling for deltagende personale.

2.3.3 Medarbejdertrivsel
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er antallet af opsigelser acceptabelt?

5,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad
Ved ikke

Er niveauet af sygefravær
acceptabelt?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Vi har normalvis et lavt sygefravær. Corona har sat flere i karantæne. Vi kan mærke, vi har fået yngre ansatte, da vi har flere "barnets
første sygedag" end tidligere.

2.3.4 Samarbejde
Lederens besvarelse:
Beskriv kort samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne i dagtilbuddet
Samarbejdet er velfungerende og tager udgangspunkt i tillidsbaseret ledelse - som går begge veje.Ennovarapporten vidner om en høj
grad af tilfredshed - både samarbejdet kollegaer imellem men også med ledelse.
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Ved ikke
Er samarbejdet mellem ledelsen og
medarbejderne velfungerende?

5,0

0%

Er det interne samarbejde i
medarbejdergruppen velfungerende?

5,0

0%

Er planlægningen af praktiske
aktiviteter, bemanding, normering
med videre velfungerende?

4,0
1
Slet ikke

2

3

0%
4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Gennem de seneste 2 år har vi virkelig mærket, at der er en bedre normering. Samtidig er det pædagogiske arbejde kvalificeret i og
med, at vi har fået 2 ressource pædagoger, som giver sparring til personalet, laver legegrupper med børnene, og som har det tætte
samarbejde til samarbejdspartnerne i PPR.

2.3.5 Ledelsen
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er det interne samarbejde i
dagtilbuddets ledelsesteam
velfungerende?

5,0

Har du personer i dit professionelle
netværk, som du kan sparre med
omkring svære situationer ...

3,0

0%

Føler du dig tilpas i rollen som leder?

5,0

Oplever du som leder et konstruktivt
samarbejde med forvaltningen?

4,0
1
Slet ikke

2

0%

3

0%

0%
4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Vi har et velfungerede ledelsesteam - Jette, Birthe og jeg. Vi har hver vores opgaver vi løser, men er også gode til at dele tingene med
hinanden, når/ og hvis der opstår udfordringer som kræver flere vinkler på tingene.Jeg er tilpas med rollen som leder, og synes stadig
det er spændende. Samarbejdet med forvaltningen fungerer uden problemer, og der er tillid til, at jeg selv har styr på de opgaver
lederrollen kræver Der er en god og "frisk" kommunikation.
Beskriv eventuelle overvejelser vedørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående vurderinger giver anledning til:
Når jeg næste år går på pension, ligger det mig meget på sinde, at få videregivet den gode kultur, der er i Bulderby, i Sfo'en og i
dagplejen. Jeg er med på, at en ny leder selv skal have mulighed for at sætte sit eget præg på stedet, men hver enkel medarbejder
fortjener, at få den "gode historie" med sig videre i et samarbejde med både en ny leder og pædagogisk leder.
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2.4 Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentant og
arbejdsmiljørepræsentant
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Arbejder I struktureret med
medarbejderinddragelse i ledelsen af
dagtilbuddet?

5,0

Inddrages kommunens
personalepolitik i ledelsen af
dagtilbuddet?

4,0

0%

0%

Afholdes der timer til
tillidsrepræsentantarbejde i
dagtilbuddet?

2,0

0%

Afholdes der timer til
arbejdsmiljørepræsentantarbjede i
dagtilbuddet?

2,0

0%

Afholdes der
medarbejderudviklingssamtaler
(MUS) hvert år?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Vi inddrager altid personalet i de fleste beslutninger - afhængig af - selvfølgelig om det er noget, der direkte vedrører deres arbejde.
Kommunes personalepolitik er altid som udgangspunkt vores rettesnor.Der gives ikke forlods timer til TR og AMR, men der gives, hvis
det er påkrævet i aktuelle sager.FTR i dagplejen har 100 timer forlods om året.Der holdes hvert år skiftevis MUS og TUS.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det bør sikres, at TR og AMR får mulighed for at have afsat tid til TR- og AMR-arbejde, ligesom et kontinuerligt samarbejde mellem TR,
AMR og ledelse bør sikres. Medarbejderrepræsentanterne giver udtryk for, at de har en oplevelse af at blive inddraget i ledelsen, hvor
det er relevant. Medarbejderne pointerer, at de trygt kan gå til ledelsen, samt at der bliver bliver lyttet til dem. Medarbejderne oplever,
at den samlede ledelse fungerer godt som team, og der er fra medarbejdersiden stor tillid til ledelsen.
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2.5 Forældreinddragelse
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er samarbejdet mellem dagtilbuddet
og forældregruppen velfungerende?

5,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Forældresamarbejdet har været minimal det seneste år, men jeg oplever, at der er tillid fra forældre til personalet.
Beskriv eventuelle overvejelser vedørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående vurderinger giver anledning til:
Vi glæder os til igen at få forældrene tættere på - både i den uformelle snak i hverdagen, men også til vores fester og mærkedage.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Forældrebestyrelsesrepræsentanten oplyser at der er et rigtig godt samarbejde mellem forældre og dagtilbud. Forældrene oplever, at
personalet er lydhøre og størstedelen af forældrene oplever, at der bliver handlet på en henvendelse med det samme. Generelt set har
forældrene været meget tilfredse med aflevering og afhentning under COVID-19, hvor det er foregået uden for ved lågen til
legepladsen. De har særligt oplevet, at deres børn er blevet mere selvhjulpne.
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2.6 Overgange
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Fungerer arbejdet med overgange
tilfredsstillende i jeres område?

5,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Overgangen fra dagplejen til dagtilbud er velfungerende, da dagplejen ledelsesmæssigt er under Vestbyen, og pædagogisk leder
opholder sig i Bulderby.Overgangen til SFO og skole fungerer perfekt, da jeg er sfo leder og en del af skolens ledelsesteam.
Pædagoger fra dagtilbud følger hvert år børnene i førskole i 4 måneder.
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Forældrebestyrelsesrepræsentanten giver udtryk for, at der generelt er stor tilfredshed med overgangen fra både dagpleje og
vuggestue til børnehave og ikke mindst overgangen fra børnehave til skole. Forældrene oplever, at deres børn er trygge i disse
overgange og forældrene føler sig trygge på deres børns vegne.

2.6.1 Mad og måltider
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til mad og måltider - herunder om der er udarbejdet en handleplan for mad og måltider
Børnene får fuld kost gennem hele dagen. I og med vi har en dygtig kostansvarlig, der både tænker i økologi og sunde madvaner, er det
med stor tilfredshed det jeg ser, børnene får serveret hver dag.
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Ved ikke
Har alle børn i dagtilbuddet adgang
til frisk og koldt drikkevand hele
dagen?

5,0

0%

Tilbyder dagtilbuddet sund
morgenmad, frokost og
mellemmåltider?

5,0

0%

Fremmer I aktivt børnenes viden om
sund mad?

4,0

Inddrages forældrene i dagtilbuddets
mad- og måltidspolitik?

Er der udfordringer med usund kost
blandt børnene i dagtilbuddet?

2,0

0%

1,0

0%

Har personalet den nødvendige
viden om sund mad?

Er der brug for at gøre en ekstra
indsats omkring mad og måltider?

0%

5,0

1,0

1
Slet ikke

0%

0%

2

3

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der er stor tilfredshed generelt fra forældrene i forhold til madordning i dagtilbuddet. Forældrene oplever, at børnene tilbydes
spændende og varieret kost. Det observeres, at der med fordel kan være en skærpet opmærksomhed omkring frugtmåltidet, så det
sikres, at dette består primært af frugt, grønt og fuldkorn, frem for lyse knækbrød og sukkerholdige produkter.

2.6.2 Mental sundhed
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes mentale sundhed og trivsel
Der bliver arbejdet ud fra værdierne Demokrati - Omsorg og Disciplin.Vi taler meget om den gode relation, vi skal opbygge til børnene,
og hvordan det er vigtig at være i stand til at tage børnenes perspektiv. De voksne skal være følelsesmæssigt nærværende så børnene
udvikler evnen til at bestemme/have en mening om det ,der vedrører dem selv. Vi forsøger, at udvikle gode rutiner, hvor
tilbagevendende situationer kalder på respekten for barnets selvbestemmelse. Vi skal være autentiske i vores omsorg for børnene.
give dem opmærksomhed og vise interesse for det, som de er optaget af.Når vi taler om at etablere vaner og strukturer så der dannes
en elementær disciplin, hvor børnene tilegner sig hverdagslivets spilleregler skal det forstås på en måde, at vi stiller krav ,så børnene
oplever kravene fornuftige, kærlige, nødvendige og konsekvente. Vi skal som voksne udtrykke ægte autoritet, der bliver gjort med
respekt og i kærlighed, så børnene reagerer positivt med deres følelser og konstruktive forslag.
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Ved ikke
Har alle børn et fortroligt
tilhørsforhold til mindst en voksen?

4,0

Arbejder dagtilbuddet målrettet med
at forebygge mobning?

0%

5,0

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?

5,0

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

3,0

1
Slet ikke

2

0%

0%

0%

3

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Personalet oplever, at de har gode muligheder og stor frihed til at tænke ud af boksen og giver udtryk for, at de ved, hvor og hvem de
skal søge hjælp og sparring. Endvidere oplever personalet sig lyttet til ved en bekymring, hvilket medfører, at der handles og sættes ind
med ekstra hjælp ved behov.

2.6.3 Fysisk aktivitet
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes fysiske og motoriske udvikling
Vi er en idrætscertificeret institution. Vi har en meget stor legeplads med alt hvad børnene skal bruge for at udfolde sig motorisk. Vi
har en stor motoriksal og bruger hallerne og stadion tit.Vi er på mange ture i området, da vi både har Ladcykler og bus til
rådighed.Vores pædagogik er med udgangspunkt i, at al bevægelse er sundt, og at det tænkes med ind i de aktiviteter, vi har med
børnene.

Ved ikke
Stimulerer personalet alle dele af
børnenes motorik (grov-, fin- og
sansemotorisk)?

5,0

0%

Er der udfordringer med at få
stimuleret børnenes fysiske
udvikling?

5,0

0%

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

5,0

0%

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

2,0
1
Slet ikke

0%
2

14

3

4
5
I meget høj grad

Vestbyens Dagtilbud

Daginstitutionsrapport

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Forældrebestyrelsesrepræsentanten giver udtryk for, at det er meget tydeligt, at Vestbyens dagtilbud er en idrætscertificeret
institution. Forældrene oplever generelt, at personalet er rigtig gode til at arbejde med børnenes fysiske og motoriske udvikling,
ligesom der er stor tilfredshed med rammerne hertil.

2.6.4 Seksuel sundhed
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til børnenes naturlige seksuelle udvikling
Det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige til. det er flere år siden, vi har haft det på dagordenen.

Ved ikke
Har dagtilbuddet aktivt taget stilling
til, hvordan man bedst forholder sig
til, og bedst støtter op om, barne...

2,0

0%

Er der udfordringer med at håndtere
arbejdet med seksuel udvikling?

100%

Har personalet den nødvendige
viden om, hvordan man bedst
forholder sig til og støtter barnet i s...

100%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
børnenes seksuelle udvikling?

100%
1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Da dette var et opfølgningspunkt fra sidste tilsyn bør det i den grad sikres, at ledelsen forholder sig til dette og vælger at sætte det på
dagsordenen.
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2.7 Øvrige tilsynselementer
2.7.1 Økonomi
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger ved seneste budgetgennemgang? Nej
Beskriv kort dagtilbuddets generelle økonomiske situation:
Vi bruger alle de penge vi har. Sidste år brugte vi en del på at få etableret os i det nye hus.Nu går alle pengene til personaletimer.

Ved ikke
Har du den nødvendige viden og
overblik til at kunne styre
dagtilbuddets økonomi?

5,0

0%

Modtager du den nødvendige hjælp
og støtte i forhold til at følge og styre
dagtilbuddets økonomi?

5,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til styre
dagtilbuddets økonomi?

1,0
1
Slet ikke

0%
2

3

4
5
I meget høj grad

2.7.2 Bygninger
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger til bygningerne ved seneste bygningsgennemgang? Nej
Beskriv kort dagtilbuddets generelle vedligeholdelsestilstand
Den er om og nybygget.
Beskriv kort hvordan I sikrer vedligeholdelse af dagtilbuddets bygninger
Vi passer på tingene og der er bygningsgennemgang fra TDA

Ved ikke
Har du den nødvendige viden og
overblik i forhold til
bygningsvedligeholdelsen?

4,0

0%

Modtager du de nødvendige
ressourcer og støtte til
vedligeholdelse af bygningerne?

4,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til at sikre
vedligeholdelsen af bygningerne?

1,0
1
Slet ikke

0%
2

2.7.3 Sikkerhed
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger til sikkerheden ved seneste legepladsinspektion? Ja
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Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der er som regel bemærkninger til legepladsinspektioner i dagtilbud. Disse bemærkninger noteres og der handles på baggrund af
dem.
Lederens besvarelse:
Beskriv kort de handlinger, som bemærkningerne har givet anledning til?
Gamle gynger skal udbedres. Rutsjebanen i bakkerne skal hæves.
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med sikkerhed
Der er stramme regler omkring sikkerhed, og der er tilsyn hvert år.

Ved ikke
Har personalet den nødvendige
viden om sikkerhed på legepladsen?
Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til at arbejdet med
sikkerhed og sikring af dagtilbudde...

3,0

0%

1,0

0%

1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

2.7.4 Brand
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger ved seneste brandinspektion? Nej
Lederens besvarelse:

Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til forebyggelse af brand og øvelser i tilfælde af brand
Vi har en brandplan som alle er bekendt med - eller burde være det. Den hænger frit tilgængelig 3 steder i institutionen.

Ved ikke
Har personalet den nødvendige
viden om, hvordan man forebygger
og reagerer i tilfælde af brand?

4,0

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til arbejdet med
forbyggelse og reaktioner i tilfæl...

0%

2,0
1
Slet ikke

0%
2

Lederens besvarelse:
Har alle medarbejdere grundkursus i førstehjælp? De fleste
Hvor ofte tilbyder i opfølgningskursus? hver andet år. Vi har det i disse dage.

2.8 Lokale spørgsmål
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2.9 Kommunespecifikke spørgsmål
Kommende spørgsmål er udarbejdet af kommunen selv for at imødekomme eventuelle kommunespecifikke opmærksomhedspunkter
eller problemstillinger.

2.9.1 Den styrkede pædagogiske læreplan
Lederens besvarelse:
Hvordan inddrager det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet børnenes perspektiv?

Barnets dannelsesproces sker igennem hele dagen, da der opstår mange situationer i det sociale fællesskab, hvor børnene skal træffe
beslutninger om, hvad der er rigtigt og forkert i forskellige situationer. Barnet arbejder med elementet dannelse i situationer som;
afleveringssituationer, spisesituationer, i den frie leg og under planlagte aktiviteter. Ved at deltage aktivt, prøve sig selv af og få
respons i samspillet med andre, danner barnet et billede af ”hvem er jeg alene” og “hvem er jeg samme med andre”. Vi giver i mange
af dagligdagens situationer plads til, at det enkelte barn bliver set og hørt. For eksempel i samlingsstunden, hvor vi har fokus på at
barnet udvikler følelsen af selv- og medbestemmelse. På ture ud af huset, til steder som biblioteket, Energi Park Struer, offentlige
legepladser og busturen dertil, understøtter vi børnenes læring og dannelse, ved at guide dem i, hvordan vi agerer i det offentlige rum.
Børnene spejler sig i de voksnes handlinger samt får hjælp til at lære, hvordan vi regulerer os, og hvordan vi er i mødet med andre
mennesker.
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der skal arbejdes med at skabe læringsmiljø på tværs af stuerne, som tilgodeser børnenes perspektiv alt efter børnegrupper.
Lederens besvarelse:
Hvordan tages der i det pædagogiske læringsmiljø højde for børn i udsate positioner?
I Bulderby har vi ansat 2 ressource pædagoger. De har til opgave at sætte fokus på børn med særlige behov eller er i udsatte
positioner, samt den pædagogik, der udfolder sig i forbindelse hermed.De arbejder med enkelte børn eller grupper af børn, der i en
kortere eller længere periode har behov for særlig tilrettelagt pædagogisk indsats med afsæt i et inkluderende perspektiv.Ressource
pædagogerne er konsultative overfor det øvrige personale og fungerer som refleksiv faglig ressource.Vi har fokus på, at hvert enkelt
barn skal være en del af fællesskabet. Der arbejdes efter barnets nærmeste udviklingszone. Der udarbejdes udviklingsplaner i
samarbejdet mellem ressource pædagog og stuepersonale, samt evalueres ca. hver 3. uge, for at sikre en fortsat positiv udvikling hos
barnet. Vi arbejder i et anerkendende, ressource orienteret og inkluderende perspektiv. Vi tilbyder åben forældrerådgivning da det er en
del af Struer Kommunes helhedsplan for tidlig opsporing. Barnets dag er præget af struktur fx med piktogrammer eller konkreter.
Hverdagen skal være en genkendelig hverdag for barnet. Vi ser intentionen bag barnets handling og agerer derefter. Redskaber til børn
kan bl.a. være Time timer, kuglevest, kuglepude, følelses barometer, ørebøffer og afslappende musik. Ressource pædagogerne
arbejder og vejleder efter DUÅ – principperne, hvor vi benytter os af bl.a. naboros, pauser, belønning og børnestyret leg. Læringsmiljøet
på grupperne skal indrettes så barnet kan trives. Barnet skal både rummes og kan være en del af fællesskabet. Små legegrupper, er
tilrettelagt så det udsatte barn har det bedste udgangspunkt for at udvikle strategier i forhold til konkrete udfordringer. Vi vægter
forældresamarbejdet højt, og er i tæt dialog med forældrene. Vi har mulighed for at inddrage PPR (pædagogisk, Psykologisk
rådgivning), hvor vi kan søge viden og vejledning, hvis vi har brug for det ift. at skabe det bedste læringsmiljø for barnet.
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det er positivt, at der udvikles på ressourcepædagogfunktionen. Medarbejderne ytrer også stor tilfredshed med denne funktion. Det
bør sikres, at der er et tæt og godt samarbejde med PPR omkring børn i udsatte positioner. Det observeres, at der skal skabes et fokus
på at personalet både i børnehave og vuggestue er opmærksomme på at følge børnenes spor og skabe deltagelsesmuligheder for alle
børn ved også selv at tage en aktiv rolle i børnenes leg, særligt også i uderummet på legepladsen over middag.
Lederens besvarelse:
Hvordan lykkedes I med at etablere et pædagogisk læringsmiljø hele dagen med fokus på både leg, planlagte vokseninitieret
aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner?
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Hele dagen er et stort læringsrum – både sammen med voksne og sammen med andre børn. Den voksne har en bevidsthed om, at
der er læring i alt. Barnet inddrages i de daglige rutiner - eks. måltid og garderobe. Vi forsøger, at skabe inspirerende læringsmiljøer
både ude og inde, der understøtter barnets egen nysgerrighed og undersøgende tilgang. Vi voksne følger børnenes spor og bygger
videre på dette - eks. før en tur er børnene blevet forberedt på, at de skal ud at finde snegle, undervejs ændres fokus, fordi børnene
begynder at lege fangeleg, hvorefter det oprindelige fokus genoptages.Om morgenen og sidst på eftermiddagen har vi åbne
stuer/naboer så børnene får kendskab til hinanden og mulighed for at indgå i relationer på tværs. Vi inspirerer til fælles leg f.eks. ved
at starte en leg sammen med børnene og trække os, når vi mærker, at alle er med. Børnene leger ofte videre sammen. Vi arbejder
bevidst inkluderende så alle børn hver dag har følelsen af at være en del af fællesskabet. F.eks. arbejder vi i små voksenorganiserede
grupper for at styrke relationerne børnene imellem.Vi er bevidste om vores position i forhold til at gå foran, bagved eller ved siden af
barnet i hverdagens aktiviteter. Har vi et barn, som vi oplever, ikke er en del af fællesskabet, hjælper vi barnet ind i legen og giver
barnet støtte og strategier til, hvordan det kommer ind i fællesskabet. Ressource pædagogerne har hver dag legegrupper med børn,
der skal styrkes i deres samvær, eller hvor et af børnene skal styrkes i samværet med gruppen. I vores dagligdag ønsker vi at skabe
fleksible læringsmiljøer, som kan justeres i forhold til den aktuelle børnegruppe. Både inde og ude indretter vi os efter, hvordan vi ser
vores børnegruppers leg. Legetøjet er tilgængeligt og i børnehøjde, og der skabes små kroge til den uforstyrrede leg samt mulighed for
at tumle og udfordre motorikken. Der forefindes lærings materiale på væggene, som både har et læringspotentiale eller kreativitet
udarbejdet af barnet selv. Det er vigtigt for os at tilbyde det enkelte barn et miljø, hvor der er mulighed for at modtage læring hele
dagen - både sammen og uden en voksen. Vi arbejder på at udvikle læringsmiljøet, således at det er de fysiske områder, der inviterer
til leg. Vi skaber rum til, at alle kan deltage i legen. Der arbejdes hver dag i små grupper. Her har vi bl.a. fokus på sansemotoriske lege
der understøtter udviklingen, og vi er meget opmærksom på de børn, der trives bedst i små grupper. De voksne er opmærksomme på
ikke at blive for tidsstyret, og derved ødelægge børnenes leg og aktiviteter. Formiddagsmaden er flyttet til kl. 8.30, så der bliver en
længere formiddag, hvor de små grupper kan eksistere
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Som det fremgår af anmærkning ovenfor, skal det sikres, at der er en struktur omkring personalesituationen i uderummet over
middag, så dette bliver et reelt læringsrum med mulighed for leg og fordybelse med guidning fra voksne ved behov.
Lederens besvarelse:
Hvordan inddrager i lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børnene?
For at styrke læringsmiljøet arbejdes der sammen med forskellige aktører i lokalsamfundet. Vi har mulighed for at komme rundt i
nærområdet, da vi købt ladcykler både i dagplejen og i vuggestuen/børnehaven. I Kirken er vi hvert år til julearrangement - Biblioteket
besøger vi alle en gang i måneden – Folkets Hus arrangerer ofte forestillinger som vi ser – Gimsinghoved Kulturcenter har udstillinger
vi besøger. Begge steder er med til at give mulighed for kulturelle oplevelser og inspiration til egen kreativitet - Vi har en lokal rideskole,
og Hønselauget ved Kilen er også et yndet udflugtsmål. Struer Energipark bruges flere gange ugen - både til fælles idrætsdage men
også som supplement til mere udfoldelse end vores egen sal kan rumme. Desuden bruges stadion når vi holder
cykeldage.Naturområder, Bremdal Strand og Anlægget - giver mulighed for andre naturoplevelser, end hvad legepladsen kan byde på.
Skolen/sfo - overgang til skole, udlån af medarbejdere, lån af lokaler.

2.9.2 Almene børnefællesskaber
Lederens besvarelse:
Hvordan sikrer I et læringsmiljø, der understøtter og udvider børnenes erfaringsverden, så alle børn kan og tør deltage i forskellige
fællesskaber?
Vi er i et stort hus, hvor det også er muligt at lege på tværs. Om morgenen og til lukketid er stuerne sammen med deres "nabo", hvor
børnene leger på tværs. I de små grupper er der ofte aktiviteter ud af huset, hvor man er sammen med andre i en aktivitet - f.eks på
cykeltur - i hallen - på stadion o.m.a
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Se tidligere anmærkninger vedr. læringsmiljøer på tværs af stuerne.
Lederens besvarelse:
Hvordan understøtter ledelsen de pædagogiske medarbejderes arbejde med at inkludere børn i udsatte positioner i de almene
fællesskaber?
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Vi har prioriteret, at ansætte 2 ressource pædagoger som hele tiden sparer med personalet i forhold til de børn, der er udsatte.
Kulturen i det seneste år har ændret sig meget i og med, at det pædagogiske personale har erfaret, hvordan det i højere grad lykkes at
inkludere de børn. som har det svært i den store gruppe. Den bedre normering vi har fået er også en del af det, da det nu kan lade sig
gøre, at opdele børnene i små grupper.Bliver det for svært omkring et barn, er det muligt i perioder, at sætte ekstra personale på.
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Se tidligere anmærkning vedr. samarbejde med PPR
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3 EVALUERING AF RESULTATER
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3.1 Sprogvurdering
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes sprog
De voksne er tydelige sproglige rollemodeller, som skaber sammenhæng mellem den verbale og den nonverbale kommunikation. I
kommunikationen prioriteres det at børn og voksne kan have øjenkontakt og se hinandens mimik, idet det fremmer mulighed for
dialog. Barnet får tid til at svare og opmuntres til turtagning i dialogen ved at den voksne bygger ovenpå og udvider barnets
kommunikation. Dette foregår i de daglige rutiner, såvel som i det tematiske sprogarbejde. I det fysiske læringsrum præsenteres
børnene for skriftsprog og understøttende illustrationer. Kommunikation og sprog er grundlæggende for at kunne indgå i fællesskaber
med andre, derfor arbejdes der med læreplanstemaet hele dagen i tæt samspil med de øvrige læreplanstemaer. Der igangsættes
aktiviteter, der understøtter barnet i at være aktivt deltagende og gøre sig egne erfaringer i at bruge sine sproglige kompetencer. Her er
det en forudsætning at barnet øver sig i at lytte og bruge egen stemme. Dette sker i hverdagens leg og dialoger, samt i tilrettelagte
aktiviteter såsom, dialogisk læsning, sang og sanglege, rim og remser. Et vigtigt element er desuden at barnet øver sig i at sætte ord
på egne tanker og oplevelser, så barnets eget perspektiv kommer i spil. Børnene gives mulighed for at kommunikere på forskellige
måder ved inddragelse af piktogrammer o.l. Desuden vægtes det højt at barnet har mulighed for at øve sig både i relationen voksenbarn, barn-barn og i det større børnefællesskab. Forældrene bliver involveret i barnets sproglige læring gennem daglig dialog,
forældresamtaler, nyhedsbreve, hverdags opslag og konkrete opgaver. I samarbejdet giver vi råd og vejledning til forældre i, hvordan
der kan arbejdes med sprog i hjemmet. For børn i udsatte positioner iværksættes særlige tiltag i samarbejde med forældre,
sprogpædagogen tale/hørekonsulenten.

Antal sprogvurderede børn i dagtilbuddet fordelt på alder:
2021

2020

2019

3-årige

0

0

0

4-årige

0

0

0

5-årige

0

0

0

6-årige

0

0

0

Total

0

0

0

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er antallet af sprogvurderede børn i
dagtilbuddet tilfredsstillende?

2,0

1
Slet ikke

0%

2

3

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering:
Vi har kun sprogvurderet de børn, der på den ene eller anden måde har sprogvanskeligheder. Vi bruger bl.a. "Palle Post", som
materiale. Desuden laver vores tale/hørekonsullent sprogvurderinger på disse børn.På personalemødet i september præsenteres
sprogvurderingen i "hjernen og Hjertet" for personalet. Efterfølgende skal de 3-4 årige sprogvurderes. Ressource pædagogerne guider
personalet i starten.

Lederens besvarelse:
Beskriv eventuelle overvejelser vedrørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning til:
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Vi er bagefter med sprogvurderingerne, men det er det næste, vi kommer til. At få instrueret personalet i at bruge Aula har taget tiden
på det seneste.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Ledelsen skal sikre, at personalet kommer i gang med sprogvurderingerne i Hjernen & Hjertet
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4 ORDINÆRT TILSYN I VESTBYENS
DAGTILBUD
4.1 Sammenfatning/primære opfølgningspunkter

Vestbyens dagtilbud fremstår overordnet som en institution præget af engagerede og fagligt kompetente personaler, der har et godt
samarbejde med den pædagogiske leder.
Vestbyens dagtilbud er idrætscertificerede, hvilket skinner tydeligt igennem i deres arbejde med børnene, hvor der naturligt arbejdes
med børnenes fysiske og motoriske udvikling.
Personalets generelle professionelle tilgang til arbejdet med børnene, afspejler sig i generelt glade børn, der virker til at være i positiv
trivsel og udvikling.
Primære opfølgningspunkter til næste tilsyn:
• Arbejdet med den styrkede læreplan i praksis samt evalueringsdelen
• Strukturen omkring uderummet over middag; sikring af uderummet som et reelt læringsrum med mulighed for leg og fordybelse
med guidning fra voksne ved behov.
• Sprogtest og sprogvurderinger i Hjernen & Hjertet
• Proces omkring børns seksuelle udvikling; ledelsen skal sikre en proces, da dette var et opfølgningspunkt fra sidste tilsyn
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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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