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Tilsynsrapport 2019 

 
 
Dagtilbuddets navn: Privatbørnehaven Engvej 
 
Dagtilbudstype: Børnehave 
 
Dato for tilsynsbesøget: 25. juni 2019  
 
Tilsynsførende: Carina Sejer 
 
Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Kirsten Berger 
 
Deltagere fra bestyrelsen: Bestyrelsesformand Morten Stagaard 

  
Hvor mange børn er dagtilbuddet normeret til: 45 

 

 
 

Rundvisning i dagtilbuddet 
 

Helhedsindtryk af de udendørs faciliteter og legepladsen: 
Fremvisning af den nyeste legepladsrapport – hvordan kontrolleres sikkerheden på legepladsen og hvordan 

følges der systematik op på denne? 
Er der alderssvarende, udfordrende og sikkerhedsmæssige forsvarlige legemuligheder for børnene? 

 

Der var sikkerhedstjek i efteråret 2018, og der planlægges ny kontrol til efteråret 2019. Henstilling 

fra tilsyn 2018 ang. sikkerhedskontrol af dagtilbuddets legeplads er efterlevet, og 

sikkerhedsrapporten er eftersendt til forvaltningen. 

Legepladsen har alderssvarende og spændende legemuligheder. Der er flere solsejl, og der 

planlægges at opsætte endnu et sejl på den forreste del af legepladsen ud mod dagtilbuddets 

indgang. 

 
 

Helhedsindtryk af de indendørs faciliteter: 
Er der aldersvarende, udfordrende og sikkerhedsmæssige forsvarlige legemuligheder for børnegruppen?  
Hvordan er indretningen af lokalerne og hvordan er mulighederne ift. at lege, fordybe sig og lave aktiviteter? 

 
Dagtilbuddet er indrettet i store rum, og med god indretning af mindre læringsmiljøer. Der er lyst 

og indbydende. Der er fleksibilitet i indretningen ift. rumdelere og væghængte borde. Bøger er 

tilgængelige i børnehøjde.  
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Opsamling dialog vedr. faglig kvalitet og udvikling m.m. 

 

Børnehaven Engvej er godt i gang med at implementere den styrkede pædagogiske læreplan. Alle 

medarbejdere har været på kursus herom og har modtaget materiale. Læreplanstemaerne 

synliggøres ved hjælp af dagssedler, som gives til forældre, og på plancher, som er synlige ved 

indgangene i huset. Der arbejdes målrettet med børns læring og udvikling i løbet af hele dagen. 

 

Engvej har fokus på, at der fortsat skal arbejdes med evaluering, dokumentation og synlighed. 

Pædagogiske tiltag evalueres og justeres løbende. Til september 2019 skal alle medarbejdere på 

kursus omkring evaluering. Der har over de sidste par år været en stor udskiftning i personalet, 

hvorfor ledelsen har fokus på fælles opkvalificering. Der planlægges at afholde flere 

personalemøder og at sætte de faglige drøftelser i fokus på møderne. 

 

Forældresamarbejdet er velfungerende. Forældre er gode til at give feedback på pædagogiske 

aktiviteter. Der gives information og vejledning til forældre primært ved dagssedler og i den 

daglige dialog. 

 

Samarbejdet med skoler er velfungerende. Ledelse og bestyrelse ønsker det stærkere og bedre, da 

det er udfordrende med mange samarbejdspartnere og besøg – der samarbejdes med 8 skoler. 

 

Sprogarbejdet er i højsædet i Engvej. Der er ledelsesmæssigt sat en retning for, at sprogarbejdet 

skal være tydeligt og til stede i alle hverdagens handlinger med børnene. Dette går godt i spænd 

med læreplanstemaet Kommunikation og Sprog. Tilsynsførende bemærker, at bogstav- og talkort 

er tydelige i læringsmiljøerne i børnehøjde. 

Der sprogvurderes systematisk, og vurderingsresultaterne bruges i tilrettelæggelse af sprogpraksis 

i det daglige. Forældre får vejledning og anbefales at låne bøger med hjem. Man er i proces med 

at udbrede viden om vurderingerne til hele personalet. Der er i august måned på et 

personalemøde planlagt oplæg fra tilsynsførende vedr. praksis med sprogvurderinger. 

 

Kvaliteten i Engvej er præget af, at børneperspektivet i høj grad inddrages i beslutningsprocesser 

om pædagogisk indhold. Børnenes eget initiativ inddrages i aktiviteter. 

 

Ledelse og bestyrelse har et velfungerende samarbejde med en tæt og åben dialog. Det seneste år 

har man på bestyrelsesmøderne bl.a. drøftet børnetal, vedligehold af legeplads og bygning og evt. 

tilvalg af frokostordning.  

 

Det vurderes, at der er blevet arbejdet videre med anbefalingerne fra 2018 (udvikling af 

systematisk evalueringskultur, øget forældreinvolvering ift. sprogarbejdet og drøftelse af den nye 

Dagtilbudslov + de tre kommunale strategier for Sprog, Dannelse og Tidlig indsats). Der er fokus 

på løbende drøftelse og udvikling. 

Børnehavens udendørs rammer er blevet flotte, og der er bl.a. opsat et helt nyt klatrestativ fra 

Kompan. Der er planer om at opsætte endnu et solsejl, at indkøbe cykler og evt. lave et vandløb, 

hvor børnene kan lege med vand og sand. 
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I 2018 ønskede man mere udeliv, hvilket har ledt til en ugentlig udedag. Herunder har man også 

flere ture ud af huset, i nærområdet/byen og besøg ved en bondemand. 

 

Det vurderes på baggrund af dialogen på tilsynsmødet, at Privatbørnehaven Engvej er et veldrevet 

dagtilbud med fokus på udvikling af kvalitet og børnenes læring, udvikling og trivsel. 

 

Det konkluderes således, at Privatbørnehaven Engvej praktiserer i overensstemmelse med 

gældende lovgivning på dagtilbudsområdet og fastlagte mål og principper i Odense Kommune 

samt Odense Kommunes kriterier for ”Godkendelse af private institutioner”.  

 
 

Anbefalinger / Henstillinger 

 
Anbefalinger: Det anbefales, at ledelse og bestyrelse løbende evaluerer på 

forældreinvolvering og -vejledning. Herunder om der på et tidspunkt vurderes behov for en 
digital intranet-platform. 
 
Henstillinger: Ingen 

 

 
 
Udfyldt af Carina Sejer, sprogkonsulent, Dagtilbudsafdelingen 
 
Dato 11. juli 2019 


