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1 ORDINÆRT TILSYN I BREMDAL DAGTILBUD
- FUGLEREDEN
1.1 Tilsyn med kommunale dagtilbud i Struer Kommune
Deltagere fra dagtilbuddet: Henrik Andersen (dagtilbudsleder), Maj-Britt Gaye (pædagogisk leder), Sandra Zappel Sørensen (AMR) og
Martina Lauersen (forældrebestyrelsesrepræsentant)
Navn på tilsynsførende: Signe Valentin Bak
Dato for tilsyn: 22. 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 Bremdal Dagtilbud - Fugleredens seneste tilsyn:

• Arbejdet med den styrkede læreplan
• Arbejdet med at skabe tydelige læringsmiljøer på tværs af institutionen i de fysiske rammer, herunder muligheden for at søge rum
for ro og fordybelse indendørs
• Arbejdet med altid at skabe det bedste fundament for børnenes mulighed for voksen-relationer
• Personalets samarbejde med forældregruppen i forhold til madpakker til eftermiddagsmad
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.
Bremdal dagtilbud har dog arbejdet med at skabe rum både inde og ude. Udenfor er der et arbejde i gang i forhold til at skabe rum til
leg, læring og fordybelse via kvashegn og kvashytter. Indenfor har der været fokus på fællesrummets muligheder og udfordringer.
Dagtilbuddet skal fortsætte arbejdet med at skabe læringsmiljøer på tværs af institutionen.
Bremdal dagtilbud pointerer, at de har gjort sig visse positive erfaringer på baggrund af kravet om mindre grupper, som ikke blev
blandet på tværs. Særligt har de haft positive erfaringer med en sikring af gennemgåede voksne på en børnegruppe. 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.
Der er en generel oplevelse af, at personalets samarbejde med forældregruppen omkring madpakker til eftermiddagsmad er blevet
bedre. Der sendes fællesbeskeder ud ved behov for påmindelse om sund og nærende kost jf. dagtilbuddets mad- og måltidspolitik.
Indimellem tages der individuelle dialoger med forældre omkring indhold.
På baggrund af observationer omkring eftermiddagsmåltidet i vuggestuen, kan det konstateres, at det bør sikres, at særligt den
individuelle indsats fortsættes.
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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? Nej

Beskriv hvordan børnegruppen er opdelt:
Vuggestue 0 - 3 årBørnehave 3-5 år fordelt på 2 aldersopdelte grupper. De ældste børn der starter i førskolegruppe 1. marts 2022 er
samlet på èn stue. De yngste er samlet på èn stue.
Beskriv kort de pædagogiske overvejelser, som ligger bag opdelingen:
Målrette pædagogiske aktiviteter efter aldersniveau. Opbygge relationer mellem børn som skal følges videre i deres skoleforløb.
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Bremdal dagtilbud har også en gruppe, der kaldes Spiregruppen. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 0 – 6 års
alderen.
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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: 0

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

5,0

1
Slet ikke

2

3

6

4
5
I meget høj grad

0%
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2.3 Medarbejdere og ledere
2.3.1 Medarbejdergruppen
Lederens besvarelse:
Pædagogiske uddannelse

Antal medarbejdere

Ingen pædagogfaglig uddannelse

4

Pædagogisk grunduddannelse (PGU)
Pædagogisk assisten (PAU)

1

Seminarieuddannet pædagog

12

Videregående pædagogisk uddannelse
Videregående leder og/eller anden akademisk uddannelse
Pædagogstuderende

2

Pædagogisk assistent elev
Anden relevant uddannelse
Ressourceperson

Antal medarbejdere

Alkohol nøglepersoner
Nøglepersoner for psykisk syge
2-sprogsansvarlige
Sprogansvarlig (kontere kursus i Sprogpakken)

1

Nøglepersoner for fysisk og psykisk overgreb
Andre relevante ressourcepersoner

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

1

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:
Kursus i anvendelse af Sprogvurderinger i Hjernen & Hjertet. Kursus i anvendelse af AULA
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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?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

2.3.3 Medarbejdertrivsel
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er antallet af opsigelser acceptabelt?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
2 opsigelser de seneste 12 mdr

Ved ikke
Er niveauet af sygefravær
acceptabelt?

2,0

1
Slet ikke

0%

2

3

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Flere deltidssygemeldte af uafhægige årsager. Der er et individuelt og målrettet fokus på at medarbejderen kan vende tilbage til
jobbet.

2.3.4 Samarbejde
Lederens besvarelse:
Beskriv kort samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne i dagtilbuddet
Der er et tilludsfuldt samarbejde ml ledelse og medarbejder. Stor grad af uddelegering og tildeling af ansvar. Højt informations- og
kommunikationsniveau både skriftligt og i daglig dialog og kontakt.

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?

5,0

0%

1
Slet ikke

2

3

8

4
5
I meget høj grad
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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:
Oplever et et godt og konstruktivt samarbejde med pædagogisk leder. Har altid mulighed for at henvende mig til forvaltningen og
oplever stor lydhørhed og imødekommendhed
Beskriv eventuelle overvejelser vedørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående vurderinger giver anledning til:
Har været leder i 6 mdr i Struer Kommune. Jeg eftersøger at dagtilbudslederne mødes i et netværk til udveksling af erfaringer, sparring
og gensidig inspriration omkring ledelsesfaget

9

Bremdal Dagtilbud - Fuglereden

Daginstitutionsrapport

2.4 Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentant og
arbejdsmiljørepræsentant
Lederens besvarelse:

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

3,0

0%

Inddrages kommunens
personalepolitik i ledelsen af
dagtilbuddet?

4,0

0%

Afholdes der timer til
tillidsrepræsentantarbejde i
dagtilbuddet?

4,0

0%

Afholdes der timer til
arbejdsmiljørepræsentantarbjede i
dagtilbuddet?

3,0

0%

Afholdes der
medarbejderudviklingssamtaler
(MUS) hvert år?

3,0

0%

1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Har efter 6 mdr ansættelse endnu ikke afviklet MUS - planlægges til afholdelse i efteråret 2021. Er løbende i dialog med
medarbejderne om faglige tematikker.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Medarbejderrepræsentanterne oplyser, at man som medarbejder føler sig inddraget i det omfang, det er relevant.AMR oplyser, at der
er afsat tid til AMR-arbejde herunder forberedelse og andet arbejde.Tr oplever en udfordring i at kunne gå fra og bruge den afsatte TRtid. Dette skal der sikres en struktur omkring, så dette bliver en mulighed.
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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:
Personalet har en daglig dialog med forældrene ifm aflevering og afhentning - dette har det seneste år naturligvis været besværliggjort
pga corona, hvor der max må være 3 forældre inde i garderoben ad gangen. Personalet optræder altid imødekommende og
anerkendende over for barnets og forældrenes perspektiver - samtidig med at man er tydelig og præcis omkring barnets evt
udfordringer og hvilken forældreindsats vi forventer. Der er en aktiv og engageret bestyrelse. Afvikler min. 4 bestyrelsesmøder årligt.
Leder har jævnlige samtaler med bestyrelsesformanden.
Beskriv eventuelle overvejelser vedørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående vurderinger giver anledning til:
Glæder os til at corona-restriktioner lempes el ophæves så der igen bliver tid og mulighed for mere daglig dialog med forældrene.
Bestyrelsen vil afvikle sommerfest for alle forældre og børn i aug/sept.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Forældrebestyrelsesrepræsentanten oplyser, at der er et rigtig godt samarbejde både mellem forældrebestyrelse og ledelse og mellem
forældre og personale.Generelt har forældrene en oplevelse af, at personalet er gode til at give beskeder omkring barnets dag samt
bruge AULA til generel information og billeder fra diverse aktiviteter. Det observeres, at en personale i vuggestuen har en relevant og
eksemplarisk dialog med et nystartet barns mor ved afhentning i overensstemmelse med ovenstående oplevelse. En medarbejder i
Spiregruppen oplyser, at det kan være vanskeligt med dialogen, omkring børns udfordringer, med de flersprogede forældre, som ikke
taler dansk. Her bør der sikres en proces i forhold til dette samarbejde med, så alle er klædt på til at varetage dette samarbejde.
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2.6 Overgange
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Fungerer arbejdet med overgange
tilfredsstillende i jeres område?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Ved overgang fra dagpleje / vuggestue til børnehave planlægges besøgsdage for barnet. Forældrene tilbyde besøg og snak med
personalet. Personalet overleverer relevant viden om barnet
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Forældrebestyrelsesrepræsentanten oplyser at der er et yderst velfungerende samarbejde fra dagpleje og vuggestue til børnehave.
Hun pointerer, at man som forældre næsten ikke mærker overgangen, da den er forbundet med genkendelighed og tryghed, hvilket
også afspejler sig i barnet. Medarbejderne og ledelsen oplever et rigtig godt samarbejde med skolen omkring børnenes overgang til
førskole. Dagtilbudslederen og skolelederen har et planlagt møde vedr. koordinering og beslutning i forhold til en gennemgående
person fra dagtilbud til førskole i overgangen.Forældrebestyrelsesrepræsentanten ytrer, at der genrelet har været en meget stor
tilfredshed med, at der tidligere ved overgang til førskole har fulgt en voksen fra dagtilbuddet med i førskoleperioden.

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
Morgenbørn tilbydes morgenmad indtil kl. 7.30Der serveres frugt kl. 9.00Frokostordning kl. 11.00Medbragt eftermiddagsmad spises
kl. 14.00.Til alle måltider dyrkes fællesskabet omkring bordet.
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Ved ikke
Har alle børn i dagtilbuddet adgang
til frisk og koldt drikkevand hele
dagen?

4,0

0%

Tilbyder dagtilbuddet sund
morgenmad, frokost og
mellemmåltider?

4,0

0%

Fremmer I aktivt børnenes viden om
sund mad?

4,0

0%

Inddrages forældrene i dagtilbuddets
mad- og måltidspolitik?

4,0

0%

Er der udfordringer med usund kost
blandt børnene i dagtilbuddet?

2,0

0%

Har personalet den nødvendige
viden om sund mad?

4,0

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

0%

2,0

1
Slet ikke

0%

2

3

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det bør overvejes, om der skabes fundament for et godt samarbejde med forældrene i særligt vuggestuen omkring indholdet i
eftermiddagsmadpakkerne set i forhold til næringsbehov for den aldersgruppe af børn.

2.6.2 Mental sundhed
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes mentale sundhed og trivsel
Vi har fokus på at møde barnet i øjenhøjde og med anerkendelse, være lyttende på barnets hensigter og perspektiver. Opmærksomhed
på at barnet danner relationer med andre og indgår fællesskabet på stuen. Der arbejdes individuelt med sårbare børns trivsel.
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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%

2,0

1
Slet ikke

0%

2

3

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Medarbejderne oplever, at COVID-19 restriktionerne omkring mindre børnegrupper med faste voksne har bestyrket den positive værdi
af at arbejde på den måde, hvorfor det er intentionen at fortsætte med et sådan fokus. Det pointeres dog, at medarbejderne
selvfølgelig fra tid til anden oplever børn, der ikke trives i større eller mindre grad. Medarbejderrepræsentanten fremhæver dog, at man
som medarbejder ved, hvad man kan gøre, hvem man kan spare med, og hvem man kan og skal kontakte. I forlængelse heraf nævnes
det, at Bremdal dagtilbud oplever et rigtig godt og stærkt samarbejde med PPR. Forældrebestyrelsesrepræsentanten oplyser, at
forældrene generelt oplever personalet er dygtige til at skabe inkluderende rammer samt facilitere venskaber på kryds og tværs af
børnegrupper, herunder også med børn på tværs af almenbørnehaven og Spiregruppen. Derudover pointerer hun, at man generelt
oplever, at der er fokus på at skabe sunde og hele mennesker i Bremdal dagtilbud.

2.6.3 Fysisk aktivitet
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes fysiske og motoriske udvikling
Vi benytter uderummet (legepladsen) en stor del af tiden hele året rundt. Legepladsen er anlagt med et kuperet terræn, har trapper,
mange træer til at klatrer på. Legepladsen er varieret indrettet med redskaber der motivere til motoriske udfordringer. Vi har en mindre
sal der bruges til motoriske legeaktiviteter.

14

Bremdal Dagtilbud - Fuglereden

Daginstitutionsrapport

Ved ikke
Stimulerer personalet alle dele af
børnenes motorik (grov-, fin- og
sansemotorisk)?
Er der udfordringer med at få
stimuleret børnenes fysiske
udvikling?

4,0

0%

1,0

0%

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

3,0

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

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Bremdal dagtilbud har gode forhold både inde og ude i forhold til børnenes fysiske udfoldelsesmuligheder. Derudover har de gode
muligheder for ture til strand og grønne områder i nærmiljøet. Det observeres, at der bør sikres bedre legepladsforhold for
Spiregruppens børn. Det er størstedelen af Spiregruppens børn, som har behov for en legeplads, der er afskærmet fra dagtilbuddets
samlede legeplads. Spiregruppen har en selvstændig legeplads, som er meget lille, og som ikke tilbyder mange
anvendelsesmuligheder eller mulighed for forskelligartet fysisk udfoldelse.

2.6.4 Seksuel sundhed
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til børnenes naturlige seksuelle udvikling
Barnet støttets i at lære sin egen krop at kende. Ved bleskift / puslebordet tales naturligt om kroppen og personalets og barnets
blufærdighed og grænser tydeliggøres og respekteres.

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

4,0

Er der udfordringer med at håndtere
arbejdet med seksuel udvikling?

0%

2,0

0%

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

3,0

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

0%

2,0
1
Slet ikke

0%
2

3

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Ledelsen pointerer, at de vil sikre, at personalet klædes på i forhold til viden om, hvordan man bedst forholder sig til og støtter op om
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børn, i deres naturlige seksuelle udvikling på det aktuelle alderstrin.

2.7 Øvrige tilsynselementer
2.7.1 Økonomi
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger ved seneste budgetgennemgang? Nej
Beskriv kort dagtilbuddets generelle økonomiske situation:
Bremdal dagtilbud har en sund økonomi. 2020 mindre underforbrug.Faldende børnetal i 2022 gør at vi skal være opmærksom på
forbruget af fastansat personale fremadrettet

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

3,0

0%

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

4,0

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

0%

2,0
1
Slet ikke

0%
2

3

4
5
I meget høj grad

2.7.2 Bygninger
Beskriv kort dagtilbuddets generelle vedligeholdelsestilstand
Vi sidder i nyere bygninger og vedligeholdelsestilstanden er generel god.
Beskriv kort hvordan I sikrer vedligeholdelse af dagtilbuddets bygninger
Pedel Jan Jakobsen fra Teknisk Drift laver løbende vedligehold

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

3,0

0%

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

3,0

0%

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

2,0
1
Slet ikke

0%
2

2.7.3 Sikkerhed
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger til sikkerheden ved seneste legepladsinspektion? Ja
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
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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?
Et enkelt legeredskab bør i sin nuværende tilstand fjernes. (Legpladsrapport 26. maj 2021)
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med sikkerhed
Generel stor fokus på sikkerhed og instruktion af nye medarbejdere desangående

Ved ikke
Har personalet den nødvendige
viden om sikkerhed på legepladsen?

4,0

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til at arbejdet med
sikkerhed og sikring af dagtilbudde...

0%

2,0
1
Slet ikke

0%
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
Evakueringsplan er ophængt i strategiske steder i hele institutionen. Brig af åben ild og stearinlys er ikke tilladt indendøre. Branddøre
skal være lukkede

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

3,0

0%

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

3,0

0%

1
Slet ikke

2

3

Lederens besvarelse:
Har alle medarbejdere grundkursus i førstehjælp? De fleste
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det bør sikres, at alle medarbejdere tilbydes førstehjælpskursus samt kontinuerlig opfølgning.

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?

Se læringsrum som alle de processer, hvor børnene indgår i fællesskaber, relationer og samspil. På den måde bevæger børnene sig
hele dagen ud og ind af de forskellige læringsrum. Læringsrummene opstår i og omkring børnenes lege, planlagte vokseninitierede
aktiviteter og de daglige rutiner. Et godt læringsmiljø er for os kendetegnet ved at børnene kan overskue, hvad de kan/skal. Derfor er vi
meget opmærksomme på at skabe overskuelige miljøer blandt andet ved visualisering og genkendelighed. Vi ønsker at se børn der er
aktive og handlende i fx vores daglige rutiner fremfor at de skal rette deres opmærksomhed mod voksne og vente på beskeder. Vi
inddrager børnene i de daglige praktiske gøremål så som at dække bord og rydde op. Vi giver dem ansvar svarende til alder og
udvikling som sætter deres deltagelse og position i gruppen i fokus samt styrker deres selvværd og selvhjulpenhed. Vi medtænker
børnenes medbestemmelse i alle de situationer, hvor det er muligt fx samling, spisning, valg af aktiviteter m.m. Vi sørger for at have
det enkelte barn i centrum gennem dialog fx i garderoben, under måltidet og på badeværelset. Vi opdeler børnene i små grupper efter
fx interesse, alder eller køn, så de kan skabe gode relationer til hinanden og de andre børn i gruppen. Vi følger børnenes spor er
nysgerrige på, hvad der optager dem. Det enkelte barn skal have en oplevelse af at det er rart at være en del af fællesskabet og at det
har indflydelse på hvad det kan bidrage med for at skabe den gode stemning. Vi spejler børnene og italesætter deres følelser, tanker,
ideer og hensigter. Særligt for vuggestuen: Essentielt for arbejdet i vuggestuen er at skabe trygge rammer, tillid og en tæt relation i
barnets første møde med vuggestuen. Særligt for dagplejen: Dagplejen tilbyder hjemlige omgivelser med en lille gruppe børn og en
fast omsorgsperson. Særligt for Spiregruppe: Læringsmiljøet understøtter at alle børn er en del af fællesskabet på tværs af alder og
udfordringer.
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det fremgår tydeligt gennem observationer, at personalet følger børnenes spor og ikke mindst, at de formår at have det enkelte barn i
centrum i dialoger i rutinesituationer i eksempelvis garderoben og ved måltider.
Lederens besvarelse:
Hvordan tages der i det pædagogiske læringsmiljø højde for børn i udsate positioner?
Kravene tilpasses det enkelte barn forudsætninger. Specifik voksenguidening udfra individuel handlingsplan
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Personalet i Bremdal dagtilbud har en godt samarbejde med PPR og en god sparring på tværs af det almene dagtilbud og
Spiregruppen.
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?
Når der er fokus at der finder læring sted hele dagen i alle de nævnte situationer bliver læringen en integreret del af det at være i
daginstitution. Dette er et fortløbende fokus som vi lykkes fint med.
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det observeres, at der med fordel kan arbejdes for at skabe en struktur omkring tiden på legepladsen over middag for
børnehavebørnene, så der skabes det bedste fundament for leg, læring og udvikling i fællesskab for alle børn.
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Lederens besvarelse:
Hvordan inddrager i lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børnene?
Benytter det omkringliggende lokalemiljø ved gåture til stranden, spejderhus, legepladser m.mTaler med børnene om hvor vi er,
vejnavne, hvad vi går forbi m.m

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?
I Bremdal dagtilbud arbejder vi med læringsmiljøet ved at have fokus på fællesskabet og især legens betydning for social dannelse og
læring. Vi vægter fællesskabet højt både i de større sammenhænge og helt ned til at styrke venskabet mellem to børn. Vi har fokus på
legen til at skabe samspil og invitere andre indenfor og bidrage i legen. vi påtager os rollen med at gå foran, ved siden af og bagved så
vi sikrer at alle børn inddrages og inkluderes. Vi ser alle som en ressource og vi hylder den forskellighed og de værdifulde input, hvert
enkelt barn kan bidrage med. Vi øver børnene i at se ting fra de mange perspektiver der er i en gruppe og derved få begyndende
forståelse for demokratiske processer. Vi arbejder beviste og fokuseret på gruppedynamikken og gruppen indbyrdes relationer.
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Forældrebestyrelsesrepræsentanten fremhæver det positive i, at Bremdal dagtilbud både består af en almengruppe og en
specialgruppe. Som forældre giver det en oplevelse af, at ens børn præsenteres for en mangfoldig verden og at de lærer at tage sig af
hinanden på trods af diverse udfordringer.
Lederens besvarelse:
Hvordan understøtter ledelsen de pædagogiske medarbejderes arbejde med at inkludere børn i udsatte positioner i de almene
fællesskaber?
Vi går i sparring og dialog med medarbejderen om specifikke børn. Foranstalter at børn bliver drøftet på PPR-tid. Understøtter ved at
være deltagende ift samarbejdet med forældrene.
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det observeres, at et par af børnene fra Spiregruppen er med almenbørnehaven på legepladsen over middag. Disse to børn indgår i
forskellige fællesskaber med de andre børn.
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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
Personalet kursus i feb 2021. Børn sprogvurderes som 3-årig. 2 - 4 mdr efter opstart i børnehave.

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:
Den systematiske tilgang til sprogvurdering af børnenene er ikke fuldt ud etableret.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der skal påbegyndes sprogvurdering af alle 3-årige børn i Hjernen & Hjertet.

Lederens besvarelse:
Beskriv eventuelle overvejelser vedrørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning til:
Der er brug for en mere systematisk tilgang til planlægning. Udførelsen halter - skyldes bl.a pt. sygemeldt pædagog samt en pædagog
som har opsagt sin stilling pr. 30.06.2021
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4 ORDINÆRT TILSYN I BREMDAL DAGTILBUD
- FUGLEREDEN
4.1 Sammenfatning/primære opfølgningspunkter

Bremdal dagtilbud er et dagtilbud præget af pædagogisk høj faglighed og nær i det relationelle arbejde, hvilket afspejler sig i glade
børn, der virker til at trives og udvikles positivt.
Bremdal dagtilbud fremstår overordnet som en institution præget af engagerede personaler, der har et godt samarbejde med ledelsen
og forældrene.
Primære opfølgningspunkter til næste tilsyn:
• Arbejdet med den styrkede læreplan i praksis samt evalueringsdelen
• Spiregruppens uderum som et reelt læringsrum, med mulighed for aktiv udfoldelse og fordybelsesmuligheder
• Sprogtest
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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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