
 
 

 
 

 

Tilsynsrapport  
 
 
 
 
Vedr: Børnehuset, Bjerregrav Friskole, Herredsvejen 133, Bjerregrav, 9632 Møldrup   
 
Tilsyn er udført d.22.02.13 af konsulent Susanne Dam Overgård 
 
Tilstede var leder Ann Korsgaard, skoleleder Bjarne Nielsen, pædagog Jane Dalsgaard  
og forældrerådsformand Kaj Dalsgaard 
 
 

Præsentation 

 
Der er ansat 7 medarbejdere i børnehaven, hvoraf 3 er uddannede pædagoger, 3 er pædagog-
medhjælpere (heraf er én PAU-uddannet) og én er lærer.  
Børnehaven har lokalefællesskab med SFO-delen. 
Der er 39 børnehavebørn og 70 SFO-børn i institutionen, som har eksisteret i fire år. Institutionen er  
opdelt i flere mindre lokaler med mange kroge, og huset virker funktionelt og velfungerende.  
 

Fysiske rammer 

 
Institutionen er løbende blevet renoveret af forældrene, som yder en stor arbejdsindsats i forhold til  
nyetablering og renovering, og flere nye tiltag er planlagt. Der skal blandt andet opføres et stort legetårn 
på legepladsen, og der skal opsættes håndfrie armaturer på toiletterne i forbindelse med en renovering 
af håndvaskene. 
Der er gode muligheder for fysiske aktiviteter på de store udearealer, som børnehaven har adgang til, 
og dette vægtes højt i hverdagen. Legepladsen er forsvarligt opdelt og indhegnet, så børnehavebørnene 
kan færdes i sikre rammer. Desuden er der store muligheder for aktivitet i den omkringliggende natur.  
Institutionen bærer præg af mange ombygninger/omforandringer, og fremstår lidt slidt men hyggelig.   
Der opfordres til, at der opsættes ny afskærmning omkring radiatorerne, eller alternativt, at de nuværen-
de repareres med henblik på sikkerheden.   
 

Psykiske rammer 

 
Der er udarbejdet en APV i 2009, som delvist blev fulgt op i 2011, og det er planlagt, at der udarbejdes 
en ny i efteråret 2013. Der er valgt en AMR, som har gennemgået uddannelsen, mens der ikke er valgt 
en TR.  
Lederen deltager i det pædagogiske arbejde både i børnehaven og i SFOen, og har planlagt ledelsestid 
to formiddage om ugen.  
Der er styr på den økonomiske opdeling mellem bh og SFO, som fungerer adskilt i henhold til  
lovgivningen.  
Der er et godt samarbejde mellem skoleleder og institutionsleder, og der er et tæt samarbejde mellem 
skole og institution, som praktiserer faglig sparring.       
Der opfordres til, at det undersøges, hvorvidt der er behov for at sende medarbejdere på hygiejnekursus 
i forbindelse med madfremstilling i køkkenet. 
 

Pædagogiske rammer 

  
Børnene er aldersopdelte om formiddagen, og sammen sidst på dagen, mens der hver fredag afholdes 
fælles aktiviteter. 
Der afholdes P-møde én gang om måneden, og hver anden gang er dette med deltagelse af alle  
medarbejdere fra både bh og SFO. Hverdagen i børnehaven planlægges på stuemøder, som afholdes 
én gang ugentligt, og dette gør, at dagligdagen fungerer struktureret. 
Der kræves et stort engagement og lokalinteresse af personalegruppen, men samtidig lægges der vægt 
på, at medarbejderne har en professionel og faglig tilgang. 

 



 
 

 
 

 

Pædagogisk praksis i forhold til den pædagogiske læreplan 

 
Læreplanen implementeres i alle relevante projekter, hvor læreplanstemaerne tages med helt naturligt.  
Der planlægges desuden mere strukturerede projekter, hvor læreplanstemaerne også indarbejdes.   
Der er i alle aktiviteter stort fokus på trivsel og fælleskab, som er nøgleord for både skole og institution.     
Der er fokus på læring i forhold til sproget, og børnene arbejder målrettet med bogstaver og ord.  
 

 
Børn med særlige behov: 
Alle tre årige børn sprogtestes med en TRAS. Ved bekymring omkring sprogudvikling anvendes sprog-
materialet fra sproggruppen.  
Ved børn med særlige behov benyttes relevante fagpersoner, og aktuelt samarbejdes der med  
både sproggrupperne og ressourcepædagogerne. 
Der arbejdes målrettet med anerkendelse og inklusion i henhold til institutionens værdier, hvor fælles-
skabet vægtes højt.  
Der er en stor fællesskabsånd, hvor det i hverdagen prioriteres, at store børn hjælper mindre børn, og 
dermed lærer anerkendelse og inklusion i det almindelige samvær. 
 

 
Overgange: 
Der samarbejdes naturligt med skolen generelt, og børnene er trygge ved skolen, idet de to bygninger 
og legepladser hænger fysisk sammen. Samarbejdet intensiveres når skoletiden nærmer sig, hvor der 
arbejdes med en førskolegruppe for de kommende skolebørn. 
 
Det aftales, at konsulenten følger op på samarbejdsmulighederne med de kommunale dagplejere med 
henblik på overgangen fra dagpleje til børnehave. 
 

 
Mål planlægning, dokumentation og evaluering: 
Der udarbejdes en SMTTE-model ved alle større projekter og aktiviteter, og evalueringerne anvendes 
ved planlægning af kommende aktiviteter. 
Der udsendes et nyhedsbrev til forældrene 6 gange årligt, i børnehaven dog én gang i kvartalet.  
Desuden bruges tavlerne dagligt til information og dokumentation, og der sættes fotos i rammerne ved 
indgangen.   
Barnets mappe anvendes aktivt, og der sættes løbende fotos og anden relevant dokumentation ind i  
mappen. 
 

 
Det tværfaglige samarbejde: 
Der er ansat en socialpædagog på skolen som, i forhold til børn med særlige behov, kan yde faglig  
sparring til medarbejderne i institutionen.   
Der er et ønske om samarbejde med andre private daginstitutioner med henblik på sparring på  
ledelsesplan og eventuel uddannelse for medarbejderne.  
Der kunne eventuelt planlægges fælles feriepasning i nærområdet og andre former for samarbejde.  
 

 
Kurser og efteruddannelse: 
Institutionslederen ønsker at tage lederuddannelse, og tre pædagoger forventes at deltage i  
Sprogpakken ved først kommende lejlighed. 
Der er aktuelt igangsat et forløb med coach Anni Kirk, som både skolens og institutionens medarbejdere 
skal deltage i. 
 

Andet? 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Drøftelse med ledelses og bestyrelses/forældrerepræsentant 

 
Forældresamarbejde: 
Forældrerådsformanden giver klart udtryk for, at der et godt og positivt samarbejde med forældrene, og 
at institutionen er velfungerende på alle måder.  
Formanden udtaler, at forældrene oplever, at der er sket en stor positiv ændring i børnehaven, idet der 
er flere aktiviteter og arrangementer i børnehaven end tidligere.  
Der er stor forældredeltagelse og engagement, og børnetallet er stigende. Den positive ændring  
skyldes, at der kommet ny ledelse og samtidig er sket en fornyelse i medarbejderstaben.  
Det opleves, at ledelsen uddelegerer ansvar, og at der tages fælles beslutninger.     
 
Der er et tæt samarbejde med skolebestyrelsen, hvor et medlem fra forældrerådet og en medarbejder-
repræsentant er selvskrevne medlemmer. Desuden deltager skolelederen ved relevante punkter i  
forældrerådsmøderne. Forældrerådet har udtaleret i bestyrelsen, og fungerer som rådgivende organ for 
ledelse og bestyrelse.      
 

Opsamling/ evaluering 

 
Institutionen fremstår som et hyggeligt og varmt sted, hvor børnene trives og har gode  
udviklings- og udfoldelsesmuligheder.  
Der er en positiv og imødekommende stemning, hvor betydningen af fællesskab vægtes højt.  
Der er en afslappet holdning, som samtidig præges af en professionel tilgang. 
 
Holdninger og værdier udtrykkes klart, og den anerkendende tilgang er fundamentet for institutionen. 
Institutionen har gennemgået en positiv udvikling de seneste år, og der er et stigende børnetal.  
Samarbejdet med både forældre og skole beskrives som velfungerende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


