Odense Kommune, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ

Børn- og Ungeforvaltningen

Privatbørnehaven Engvej
Leder Allis Poulsen
Bestyrelsesformand Pernille Nonved

Børne- og Ungeregion Nord
Sekretariat Nord
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
www.odense.dk
Tlf. +4565515104

DATO

Tilsynsrapport efter tilsynsbesøg i Privatbørnehaven Engvej

24. februar 2016

Der blev d. 23.02.2016 foretaget ordinært tilsyn i Privatbørnehaven Engvej,
Engvej 29, 5230 Odense M. Børnehaven har været privat siden 01.06.2014.
Til stede under tilsynsmødet var: Leder Allis Poulsen, bestyrelsesmedlem Iver
Tidemand, personalerepræsentant Nina Erbæk og tilsynsførende Majbritt Skriver
Laustsen.

REF.

MSLAU

Opsummering af den tilsynsførendes notater
Rundvisning
Legepladsen er under udbygning og renovering. På legepladsen er der alsidige og
alderssvarende legemuligheder. På trods af den relativt lille legeplads er pladsen
udnyttet godt og personalet har fokus på, hvordan børnene kan færdes sikkert på
legepladsen. Der bliver foretaget ekstern inspektion af legepladsen to gange om
året.
Indendørs fremstår børnehaven slidt. Børnehaven bekræfter dette og udtaler, at
den indvendige renovering af børnehaven vil blive iværksat, når legepladsen er
færdig og når økonomien tillader det. Børnehavens indretning giver mulighed for,
at der kan iværksættes aktiviteter med elementer af fordybelse, fysisk aktivitet,
rollelege, let madlavning etc.
Drøftelser omkring forholdene i dagtilbuddet
Samarbejdet mellem bestyrelsen og børnehavens leder og medarbejdere fungerer
godt. De er afklarede ift. hvem der varetager hvilke opgaver i børnehaven.
Børnehaven foretager løbende og systematiske sprogvurderinger af børnene.
Opfølgning på status fra den seneste tilsynsrapport
De pædagogiske læreplaner præsenteres på hjemmesiden. Børnehaven
dokumenterer deres arbejde med læreplanerne over for forældrene i en dagbog.
Det er dog børnehavens oplevelse, at forældrene generelt ikke får læst i

1/2

dagbøgerne, hvorfor de pt. overvejer, hvordan de fremadrettet kan synliggøre
deres arbejde med de pædagogiske læreplaner.
Der skal stemmes om indførelse af frokostordning senest december 2016.
Børnehaven orienterer på hjemmesiden omkring lukkedage og mulighed for
pasning på lukkedagene.
Hjemmesiden er opdateret ift. oplysninger omkring bestyrelsens sammensætning,
mailadresser på næstformand og formand samt hvornår de enkelte
bestyrelsesmedlemmer er på valg.
Anbefalinger
Det anbefales:
- at børnehaven får opbygget en erfaring med og en systematik ift. at arbejde
med og evaluere de pædagogiske læreplaner.
- at lederen af børnehaven afholder årlige MUS samtaler med de ansatte.
- at bestyrelsen afholder en årlig LUS samtale med lederen af børnehaven.
Henstillinger
Der gives ikke nogen henstillinger til børnehaven.
Konklusion
Det vurderes på baggrund af drøftelserne på tilsynsmødet, at Privatbørnehaven
Engvej er en veldrevet børnehave med fokus på såvel det ledelsesmæssige som
det pædagogfaglige arbejde. Bestyrelsen og lederen er vidende om, hvilke
pædagogfaglige opgaver, der skal tages hånd om inden for en overskuelig
periode.
Det vurderes tilligemed på baggrund af tilsynsmødet, APV, sygefravær samt den
lave omsætning af medarbejdere, at trivslen blandt medarbejderne i børnehaven
er høj.
Det konkluderes således, at børnehaven praktiserer i overensstemmelse med
gældende lovgivning på dagtilbudsområdet og fastlagte mål og principper i
Odense kommune samt Odense kommunes kriterier for ”Godkendelse af private
leverandører af dagtilbud i Odense kommune.”

Venlig hilsen

Majbritt Skriver Laustsen
Faglig konsulent
Mobil +4530334131
E-mail mslau@odense.dk
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