
   

      Tilsynsrapport  
 
Institution: Bjerregrav Børnehus 
 
 
Dato for tilsyn: 1/6 2016 
 
Tilstede ved tilsynsdialogen: Dorthe Kjær afdelingsleder, Mona Jensen viceskoleleder, Mark Winkles sko-
lebestyrelsen, Sonja Villekold pædagogisk assistent, Mie Storgaard pædagogisk udviklingskonsulent, Viborg 
Kommune. 
Faktabox: 

Børn Aktuelle antal 

Antal indskrevne 0-3 årige 1 

Antal indskrevne 3- 6 årige 35 

Personale Aktuelle antal ansatte/timer 

Personale med pædagoguddannelse 102 t 

Personale med kortere udd. ( PGU/PAU) 34 t 

Personale  uden pæd. udd. 20 t 

 
Rapporten er udarbejdet på baggrund af dialog med ovennævnte deltagere. 
 
 
 

Præsentation 

Personalet er optaget af trivsel og børnefællesskaber, at se på de sociale relationer og de gode måder 
at være sammen på.  Der er en opmærksomhed på børnenes velbefindende, og hvordan de har det. 
Der er etableret venskabs - relations – grupper. F.eks. har der været arbejdet med en gruppe drenge, 
hvor slås-kultur har været  et tema. Personalet arbejder på at børnene bliver robuste.  
Uderummet bruges meget og børn og voksne er ude så meget som muligt. 
 Der er tiltrådt ny Leder 1/11 2015. 
Lederskiftet betyder, at der er fokus på at få hverdagen til at fungere, og at skabe en rød tråd i sammen-
hæng med skolen. 

Fysiske rammer 

Skolens lokaler bruges dagligt. F.eks. åbner børnehaven sammen med SFO i deres køkken.  
Om formiddagen er de store børn i SFO’ens lokaler. 
Der har lige været en arbejdsdag, hvor forældrene har været involveret i oprydning og vedligeholdelse 
af bl.a. legepladsen. Har p.t. fokus på rummenes indretning. 
 

Psykiske rammer 

Der er sidst udarbejdet APV i Marts 2016. Den er udarbejdet i skoleregi (skoleleder og arbejdsmiljøre-
præsentant (AMR) i skoleregi). Det undersøges om afdelingsleder i børnehaven skal på AMR – kursus. 
Der har i den foregående periode været fokus på personalets trivsel og samarbejde. 
 Ledelse og personale er opmærksomme på at forbygge ulykker.  Der er en rygepolitik. Der er røgfrit i 
børnehaven. 
Legetøjet er godkendt. Der sorteres i det forældrene kommer med. Børnene kan blive transporteret i 
skolens egen bus. Efter aftale kan der køres med børnene i private biler. 
Der er faste vaske hænde ritualer, der er håndsprit og sæbedispenser. 
 

Pædagogiske rammer 

Børnene er inddelt i 3 basisgrupper, de ældste i en gruppe og de to andre er aldersblandede. Derudover 
er børnene inddelt i mindre spisegrupper med en voksen og 4-5 børn.  
Der er en fast dagsrytme. 
 

Pædagogisk praksis i forhold til den pædagogiske læreplan 

 Det oplyses, at læreplanen implementeres i de relevante sammenhænge. 
F.eks. i projekter, hvor personalet har særlig fokus på temaerne. Der arbejdes med SMTTE modeller 



   

Læreplanen er ikke blevet revideret siden 2014. Der bliver udarbejdet en ny, hvor medarbejderne får 
ejerskab i læreplanen. 
Det skal fremadrettet beskrives, hvordan der arbejdes med det fysiske, psykiske og æstetiske børne-
miljø. Leder undersøger DCUM – materialet. Arbejdet med børnemiljøet skal fremgå af læreplanen. 
 

Mål, planlægning, dokumentation og evaluering 

Der arbejdes med SMTTE modeller når der arbejdes med emneforløb. Personalet kender også LP- ana-
lysemodellen. 
Sidst er der lavet en smtte model på sociale relationer.  
Arbejdet med smtte modeller har bevidstgjort børnenes læring. 
Dokumentationsformer er under udvikling. Det samme gælder den systematiske evaluering 

Sprogvurderinger 

P.t. udarbejder afdelingsleder sprogvurderinger. Alle de 5 årige er blevet sprogvurderet. Sprogvurdering 
af alle 3 - årige vil ske fremadrettet. 
P.t. er der et to-sproget barn, som skal have en særlig indsats og talepædagogen kontaktes. 
 I det daglige arbejdes der med ordkort, og dette bliver prioriteret. 
Bruger dialogen med børnene og rim og remser som en del af den daglige sprogstimulering. 
 

Børn med særlige behov 

 
Der arbejdes med TOPI. PPR – psykologen har introduceret LP-analysen  for personalet i sfo og børne-
have. Trivselsskemaerne udarbejdes 2 gange pr. år. Der udarbejdes LP- analyse på baggrund af triv-
selsundersøgelserne. Ledelsen vil gerne have hjælp til anvendelse af TOPI- materialet. 
 Forældrene inddrages. 

Anerkendelse og inklusion 

 
Personalet får en faglig sparring når der arbejdes med LP- analysen. Her trænes den anerkendende til-
gang. At stille gad vide spørgsmålene udvikler personalet. ”Det flytter os”. 
Arbejdet med den systemiske tænkning udvikles. 
 

Overgange 

Fra dagplejen udfyldes overgangsskemaerne sammen med forældrene. Enten kommer dagplejen på 
besøg eller børnehaven besøger dagplejen. Alle dagplejer udfylder overgangsskemaer. 
Børnene deltager i skolerne fællessamling, og mange andre aktiviteter på skolen 
 Der er etableret en ”Heste - føl” ordning, hvor 6 klasserne har et ”føl” som de følger i skolen. Musiklære-
ren kommer og har musik med børnene i børnehaven. 
 Der anvendes et overgangskema fra børnehave til skole og overleveringen sker  i fællesskab, hvor 
både forældre, børnehaveklasseleder og personale i børnehaven deltager. 
 I år er der en enkelt barn, som skal til en anden skole 
 

Det tværfaglige samarbejde 

Det opleves, at der er rød tråd i PPR psykologens arbejde. Der er let adgang. Kommer som konsulent. 
I forhold til Familieafdelingen er der en socialrådgiver som kan kontaktes og her kan fås råd og vejled-
ning ( skolen) 
 Har p.t. sendt en henvendelse om hjælp. 

Kurser og efteruddannelse 

Der er et ønske om et fagligt løft i forhold til Marte Meo 
Medarbejdersamtalerne har resulteret i, at der skal fokus på udvikling af børns sociale kompetencer og 
den anerkendende tilgang. 

  Forældresamarbejde 

 
 Der er et godt og positivt samarbejde med forældrene. Børnene er i fokus. Der arbejdes med kommuni-
kationen på intranettet og på ”Hvordan skal vi kommunikere”? 
Vil gerne have en opslagsside på facebook. 
 Det påpeges, at det er vigtig at etablere en forældrekontakt fra starten, og at der her sker en forvent-
ningsafstemning. Det giver tryghed. 



   

Der er en 3 måneders samtale, en midtvejssamtale efter 2 år i børnehaven og igen ved skolestart. Der 
er også en samtale, når børnene er i gul og rød position. 
 Der er 2 årlige forældremøder. 
Der er forskellige forældrearrangementer, såsom arbejdsdage, julehygge m.m. 
Forældrene er engagerede og aktive og arrangerer også selv aktiviteter.  
Der er ikke langt fra forældre til medarbejder. Der er i alt 5- 6 medarbejdere som det er nemt at have 
kontakt med. 

”Lys i øjnene” 

 
Kender politikken. Der arbejdes ikke bevidst med den. 
 

Øvrige forhold? 

Intet 

Opsamling/ evaluering på dialogen 

 
  Børnehaven er præget af at der er ny ledelse, som er i gang med den faglige udvikling. Der er især fo-
kus på trivsel og pædagogisk udvikling 
Læreplanen skal revideres og have ejerskab i personalegruppen. Arbejdet med det fysiske, psykisk og 
æstetiske børnemiljø, skal bevidstgøres og jf. lovgivningen fremgå af den pædagogiske læreplan. 
Arbejdet med dokumentation og evaluering i forhold til læreplanen udvikles. 
Sprogarbejdet ønskes opprioriteret, så det skriftsproglige også bliver mere synligt. 
 Det undersøges om afdelingsleder skal på arbejdsmiljø. 
Samarbejdet med skolen er godt og dynamisk, og forældrene er aktive og engagerede. 
 
 

 


