
 
 

 
 

Tilsynsrapport  
 

Vedr.: Børnehuset Bjerregrav Friskole. 
Adresse: Herredsvejen 133 Bjerregrav , 9632 Møldrup 
 
Tilsyn er udført d. 2. november 2011 af projektkonsulent Mie Storgaard, Viborg Kommune. 
Deltager fra Børnehuset: Leder Jill Dyrlund, forældrerådsformand Thomas Nørskov og skoleleder Bjar-
ne Nielsen. Der deltog ingen medarbejderrepræsentant med henvisning personaleressourcerne.  

Præsentation 

Børnehaven havde d.d. indskrevet 29 børn(normering26), og havde derfor udvidet med flere garderobe-
pladser. I børnehaven er ansat 4 medarbejdere, hvoraf den ene er leder. 2 er pædagoger og 1 pæda-
gogmedhjælper. Leder er samtidig leder af SFO ligesom en medhjælper her arbejder både i børnehave 
og SFO. Der er  p.t. 85 børn i Sfo’en.  
Børnehaven er en del af en skole med 186 børn fra 0- 9 årgang. 

Fysiske rammer 

Lokaler deles i nogen omfang med SFO. F.eks. åbnes der altid i køkkenet, som ligger i SFO’en. Også 
legepladsen er fælles område med skolen. Dog er der af børnehavebørnene kendte ”grænser” for hvor 
langt de kan bevæge sig væk på det meget store udeareal med rigtig gode legemuligheder. I støbeske-
en var der planlagt at etablere en låge, således at enkelte børn kunne være ude på legepladsen uden 
voksen. 
For nylig var der sat et nyt og højere hegn op ud til vejen, hvilket gav større tryghed for forældre og per-
sonale. 
Forandringer og vedligeholdes af legepladsen forgår i høj grad med hjælp fra forældre.  
Inde skønnes der gode pladsforhold, hvor der er mulighed for opdeling i mindre grupper og for at være 
sammen i større fællesskaber.  
I dag var en gruppe på tur til Biblioteket i Viborg, og de øvrige børn legede i små grupper på gulvet og 
andre sad med aktiviteter ved bordene. 

Psykiske rammer 

Der er udarbejdet APV i 2009 med særlig fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og der er udarbejdet 
handleplan. Kortlægning af det fysiske arbejdsmiljø er på vej. Der har været besøg af Arbejdstilsynet, 
hvilket Ifølge skoleleder ikke gav anledning til bemærkninger. Sikkerhedsgruppen udgøres af skoleleder 
og en lærer. 
Der er etableret et MED- udvalg hvor leder og medarbejder fra børnehaven er repræsenteret. 
Med hensyn til hygiejne der udarbejdet procedurer for håndvask. F.eks. anvendes der servietter i stedet 
for håndklæder, og der er faste rutiner for hvornår børnene vasker hænder. 

Pædagogiske rammer 

Der er udarbejdet en fast dagsrytme som der arbejdes efter, og børnene er i gruppe tiden inddelt i 3 
grupper efter alder. Lille gruppe, mellem gruppe og en førskolegruppe. 
Der er en  lang åbningstid ( 6.15 – 17) og i ydertimerne er man  sammen med SFO’børnene. Det bety-
der bl.a. mange børn lige inde skoletid. (Kl. 7.30 kommer bussen). Der bliver taget hånd om problema-
tikken med at have de store og små sammen. Her er der både fordele og ulemper. 
Der er aktiviteter hver formiddag. Bl.a. er der gymnastik i salen   2- 3gange pr. uge og maddage en gang 
om ugen. 

Pædagogisk praksis i forhold til den pædagogiske læreplan 

Der forligger ingen pædagogisk læreplan, men der er noget på bedding. Der bliver udarbejdet en lære-
plan indenfor ½ år.(1. april 2012).  
Der arbejdes meget i projekter, og der arbejdes med børnenes relationer. 
Der er fokus på skriftsproget. 
Der udarbejdes en årsplan, med de overordnede temaer og herefter planlægges i detaljer hvor persona-
let går sammen 2 og 2. 
Børnemiljø er der ikke arbejdet med, og fremover skal det indarbejdes i den pædagogiske læreplan med 
inddragelse af børneperspektivet.  
En mulighed er også at beskrive læreplanstemaerne gennem daglidagsaktiviteter som samling, spisning 
og garderobe.  

Børn med særlige behov, Anerkendelse og inklusion: 
Der er ikke p.t. så mange børn med særlige behov. Der er primært sprogproblemer og her er et godt 
samarbejde med talepædagogen, og der er børn der fylder mere f.eks. i forhold til sociale relationer. 
Børn med særlige behov bliver drøftet på p- møderne, og der er mulighed for at få supervision fra sko-
lens pædagoguddannede AKT- lærer. 

 



 
 

 
 

Personalet har været på en temadag om inklusion, hvilket har medført en aftale om indput til hele per-
sonalegruppen. 
Det er en del af børnehavens – og også skolens profil – at ”vi skal være rummelige” 
Der arbejde med relationerne, og de justeres og evalueres hele tiden, for at få det til at virke bedre. 
Kendskab til LP- modellen anbefales som en udviklingsmulighed. 
Hvordan der arbejde med børn med særlige behov, skal fremover fremgå af læreplanen. 

Overgange: 
 Dagplejerne i området ( 5 stk) kommer på besøg i huset hver 14. dag. Derudover er der heldagslege-
stue og fælles julehygge . 
Overgangen til skolen falder helt naturligt. F.eks. er børnene i børnehaven med til morgesamling en 
gang pr. uge. Derudover arbejder skolegruppen med fælles temaer i samarbejde med børnehaveklas-
sen, hvor der f.eks. også er indarbejdet et forældrearrangement. Der er også afstemt forventninger. 
Arbejde med overgange skal beskrives og være en del af læreplanen. 
 

Mål planlægning, dokumentation og evaluering 
Der er informationstavler til forældrene, med beskrivelser af aktiviteter og billeder herfra. 
Der bliver evalueret på det pædagogiske arbejde på de pædagogiske lørdage, hvor det der fungerer 
godt bliver taget med i det videre arbejde. 
Der er mål med arbejdet. 
Der kan med fordel arbejdes mere systematisk med udarbejdelse af mål ved at stille spørgsmålet: Hvor-
for gør vi det vi gør? 
Her kunne med fordel arbejdes didaktisk – f.eks. med en SMTTE – model. 
 

Tværfagligt samarbejde 
Ekstent  er der  et godt samarbejde med PPR og i skolens tilfælde også med familieafdelingen. 
Internt er der samarbejde på ledelsesplan med jævnlige møder. Derudover afholder bestyrelsen ledel-
sessamtaler. 

Kurser og efteruddannelse 

Der har været deltagelse i kurset Trin for Trin. Derudover deltagelse i fordrag 
 Der har været afholdt MUS - samtaler. Der har været 2 medarbejdere på barsel. 
Der er ønsker om mere kursusaktivitet i forhold til arbejdet med relationer, inklusion og anerkendelse. 
Marte – Meo kursus  overvejes. 
Der udarbejdes en plan for kommende ønsker og muligheder. 
 

Andet 
 Der er et ønsker om netværk med andre private børnehaver i forhold til faglig sparring. 
 

Drøftelse med ledelses og bestyrelses/forældrerepræsentant 

Forældresamarbejde 
Der er et forældreråd hvor leder og en medarbejder deltager i møderne. Der er møde ca. hver 2. måned. 
Forældrerådet har 2 ben at stå på. Det ene er det praktiske med bl.a. planlægning af arrangementer, og 
det andet er at være rådgivende i forhold til personale og bestyrelse. Forældrerådsformand deltager i 
(skole)bestyrelsesmøder hver 2. gang  
Generelt er der et godt og fornuftigt samarbejde med forældrene. Der bliver taget hånd om de ting der er 
og der er god forældreopbakning. Der afholdes forældresamtaler efter 3. mdr og igen inden skoleind-
skrivning og efter behov. 
 

Opsamling/ evaluering 

 Børnehavens pædagogiske arbejde er under udvikling, og der arbejdes videre med relationer, inklusion 
og anerkendelse. Derudover færdiggøres arbejdet med udarbejdelse af den pædagogiske læreplan på 
baggrund af den praksis der forgår i dag. Det skal forstås på den måde at der skal mere fokus på mål, 
læring, tegn og tiltag, så læreplansarbejdet kan understøtte en skarpere pædagogiks profil. 
Børnehaven og skolen værdsætter trivsel og er et stort aktiv for lokalområdet. 
 
Generelt oplevedes en god, rolig og imødekommende stemning – både i samarbejdet mellem skole og 
forældre, men også i samværet med børnene. 
 
Der blev givet udtryk for at tilsynsbesøget havde givet god inspiration og sået nogle frø til det videre ar-
bejde. 



 
 

 
 

 


