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      Tilsynsrapport  
 
Institution: Bjerregrav Børnehus 
 
 
Dato for tilsyn: 25 marts 2014 
 
Tilstede ved tilsynsdialogen: Ann Korsgaard, afdelingsleder, Jane Dalsgaard pædagog, Anne Mette Thor-
sager formand for forældrerådet, Bjarne Nielsen skoleleder, Mie Storgaard pædagogisk udviklingskonsulent. 
 
 

Præsentation 

Hvad kendetegner jeres institution? Hvad er i særlig optaget af? 
Optaget af udeliv på baggrund af omgivelserne: Hvolris, ”Kai’s skov”, ”Lea’s skov”, Nordskoven og  
Hundeskoven.  Der er mange udflugtsmuligheder og gå ture for både for store og små. 
 Der er fokus på fællesskabet , man hjælper hinanden – et stort hus ( både bh. og SFO . F.eks. fælles 
bål, og sidst på dagen foregår pasning fælles med SFO´en. 
Er optaget af den røde tråd fra 3 – 15 år.  Har meget samarbejde med skolen. Feks. kommer musiklæ-
ren og spiller til optræden i børnehaven. Der er mange fælles arrangementer og arbejdsdage.  Fælles 
Markedsdage og cykelsponsorløb. Indtægter herfra er f.eks. brugt til legepladsen.  
Stor faglighed i forhold til førskolebørnene( f.eks. bogstaver og tal). 
Stor opmærksom på trivsel for både det enkelte barn, barnet i fællesskabet og mellem de voksne. 
 

Fysiske rammer 

Ude og inde 
Der er fælles lokaler med SFO’en. Bruger de muligheder der er. F.eks. bruger hver gruppe gymnastiksa-
len en gang om ugen. Ved projekter bruges de ting der er på skolen ( f.eks. udstoppede dyr m.m.) Des-
uden deltager børnehaven, når der er projekter i skolen. 
 Der er kommet nye ting på legepladsen ved forældrehjælp.  Der er gode udendørs faciliteter, 
Inde er der mange små rum. Har fået bedre plads i garderoben, og har nu fået et værksted. 
 

Psykiske rammer 

 Hvornår er der sidst udarbejdet en APV? 
Sikkerhed ( f.eks. forebyggelse af ulykker, røgfrie miljøer, sikkerhedskrav til legetøj, befordring) 
Hygiejne (  f.eks. hvad gør I for at opretholde og sikre en god hygiejne blandt børn og persona-
le?) 
Efteråret 2013  blev der lavet APV sammen med skolen.  Der har lige været en temadag i marts , hvor 
APV’ en  blev taget  op. F.eks. hvordan der blev arbejdet med de handleplaner der er beskrevet.  Det er 
positivt at arbejde på tværs med personalet fra skolen, børnehaven og forældrerådet. Man får et godt 
kendskab til personalet i skolen.  AMR er fælles med skolen. Der er også lavet en psykisk APV og der er 
udarbejdet handleplaner. 
 
Fremadrettet er der opmærksomhed på at legetøjet er sikkerhedsgodkendt. 
Skolen har en bus, hvor der bliver kørt korte ture. Forældre har givet tilladelse til transport i bussen. 
 
Der er sæbeautomater og papirservietter. Børnene er gode til at vaske hænder.  Der er spritautomater 
udenfor. 
Børnehave og Skole er tilmeldt  ”Grøn skole” og det betyder f.eks. at der arbejdes på at få berøringsfri 
vandhaner. 
 

Pædagogiske rammer 

Hvordan er jeres pædagogiske struktur? 
  Der er aldersopdelte grupper. Der er gruppetid hver formiddag, som starter med formiddagsmad, her-
efter aktiviteter, frokost og legeplads. 
Der spises  i grupperne og  over middag er der fri leg på tværs af huset. 
En gruppe på 4 af de store børn må gerne være alene ude på den lille legeplads. 
Der er p- møder 4 t. pr. md.+ stuemøde a ’ 45 min hver uger. Hver 3. møde er sammen med SFO’en 
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Pædagogisk praksis i forhold til den pædagogiske læreplan 

 Hvordan arbejder I med de 6 læreplanstemaer? 
Hvordan arbejder I  med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø? 
 
Der arbejdes  i projekter. P.t. er der ” projekt landbrug”. Der  tages  også hensyn til hvad børnene  øn-
sker. Der  laves SMTTE- modeller, og der  evalueres løbende. Vi markerer hvilke temaer vi berører når 
vi har projekter. 
Der er anvendt ”Til te hos dronningen” ( børnemiljø)  hos mellembørn  og store børn.  Her kommer bør-
nene med deres oplevelser af at gå i børnehave, venskaber m.m. 
 Ved den næste læreplan,kan det gøres mere tydelig ,hvordan der arbejdes  med børnemiljøet  under 
hvert læreplans tema 
 Læreplanen  er et aktiv i den pædagogiske planlægning 
 

Mål, planlægning, dokumentation og evaluering 

Hvordan arbejder I der med målformuleringer, dokumentation og evaluering af den pædagogiske 
praksis? 
 Dokumentation er der meget af rundt på væggene, på  tavler ,  i  børnenes mapper, og der er udstillet 
ting fra projekter.  
 Der kan fokuseres mere på tegn og den pædagogiske dokumentation , f.eks. ”gør vi det vi skriver vi 
gør”? 
Der reflekteres over aktiviteterne, og  ”hvorfor vi gør som vi gør”. 
Der evalueres gennem smtte-modellen, midtvejs og når temaet er slut. Der bliver kigget på ”om vi har 
nået det vi skulle”. 
 

Sprogvurderinger 

På hvilken måde udfører I sprogvurderinger? Hvordan arbejder I med sprog i det daglige? 
Der anvendes TRAS  ved hver forældresamtale ved 3 årsalderen. Der arbejdes meget med skriftsprog 
og lydelig opmærksomhed.  Der har været oplæg om dialogisk læsning. Bruger rim og remser og der 
synges sammen med børnene. 
Medarbejderne  har ikke  deltaget i ” sprogpakken” – var tilmeldt, men ikke muligt at færdiggøre det. 
Et udviklingspunkt. 
Obs på sprogscreening, og den fokuserede indsats, så de børn der har behov får en fokuseret indsats 
 
 Vi gerne arbejde med ” Den røde tråd” i dansk i skolen, så der her arbejdes ”ned” i børnehaven.  
 

Børn med særlige behov 

Hvordan arbejders der med børn med særlige behov?  Særlige procedurer/systematik? Hvordan 
opsporer I de børn?  
Vi har p.t. samarbejde med PPR ,  
Arbejder med TOPI, observationer, og får hjælp fra  akt- læreren fra skolen. 
Der arbejders med trivselsskemaerne og de udfyldes  3 gange pr. år. Efterfølgende  drøftes resultatet 
på p- møderne, hvor der udarbejdes  handleplaner. 
Børnene drøftes på  p- møder eller på gruppemøderne. 
En udviklingsmulighed er, at arbejdes med LP- analysemodellen. 
 
Har p.t. et barn i sproggruppen. 
  

Anerkendelse og inklusion 

Hvordan arbejder I med anerkendelse og inklusion? 
Der er flere børn med særlige behov og de inkluderes i gruppen. Børnene  tilgodeses, og der tages 
hensyn til den enkelte.  
Der er  plads til forskelligheder og at respektere børnene som de er. 
Det ligger naturligt at arbejde anerkendende.  Man kan altid blive bedre. Der er en god omgangstone. 
Der er  kendskab til Marte Meo metoden. 
 

Overgange 

Hvordan arbejder I med overgange?  
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 Overgang fra børnehave til skole falder naturligt, og det fungerer. Der er fælles legeplads 
 Der er en fin overgang fra dagpleje til børnehave. Der kommer private dagplejere på besøg.  De kom-
munale dagplejere kommer på besøg, hvis de har børn, der skal starte. Der kommer fast  4 dagplejer  i 
huset. 
Der er overleveringssamtaler, hvis der er behov.  
 

Det tværfaglige samarbejde 

Hvad er der af tværfagligt samarbejde, og hvordan fungerer det? 
Der er etableret ledergruppe sammen med de  øvrige private  og en mere nærgruppe, som lederen del-
tager i. 
 
Samarbejdet med PPR er positivt 
 

Kurser og efteruddannelse 

Hvilke planer og muligheder er der? 
 Der er ønsker i forhold til sensitive børn. Mulighederne i samarbejde med skolen undersøges. 
Lederkursus  er  i gang ( lederen som coach). 
 Der er planlagt en temamøde  om Marte Meo og  der har været afholdt temamøde vedr. TOPI. 

  Forældresamarbejde 

Den daglige kontakt 
Forældresamtaler 
Forældremøder 
Forældrearrangementer 
Personalet er gode til at tage imod forældrene og til at informere, så man kan føle sig trygge.  Persona-
let er også gode til at komme med evt. problemstillinger vedr. børnene. 
Der er generelt  god oplysning til forældrene. 
Der er forældresamtaler 3 gange i løbet af børnehavetiden. 
Der afholdes forældremøder  2 gange  årligt. På det kommende deltager  Viborg kommunes SSP- kon-
sulent. 
 
God opbakning  og hjælp fra forældregruppen til praktiske aktiviteter/arbejdsdage. 
Der er udarbejdet en  aktivitetsplan. 
 
 

”Lys i øjnene” 

Hvordan efterlever i Viborg Kommunes Børne og Ungdomspolitik – især for dagtilbudsområdet? 
Det er indlysende det der står. Børnehaven/ skolen ser på den enkeltes kompetencerne og trygheden.  
 

Øvrige forhold? 

 Mangler info om f.eks. ”Lys i øjnene” 
Der er et ønske om, at få mere info om det der foregår i det kommunale, og vil gerne deltage i kurser. 
 

Opsamling/ evaluering på dialogen 

 
Børnehaven er i pædagogisk udvikling, og der kan med fordel fokuseres på den pædagogikske doku-
mentation i forhold til læreplanes opstillede tegn. Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske bør-
nemiljø, kan fremgå tydeligere af den pædagogiske læreplan. 
Det anbefales, at en medarbejde bliver klædt på til kunne gennemføre sprogscreening og at ivæksætte 
en fokuseret sprog indsats  i forhold til de børn, der har særlige behov. 
 Samarbejde med skolen fungerer godt, og man drager nytte af hinandens ressourcer til gavn for børne-
ne. 
Forældresamarbejde fungerer godt, og der er stor og god opbakning til arrangementer og praktiske gø-
remål. 

 


