Tilsynsrapport 2020
Dagtilbuddets navn: Privatbørnehaven Engvej
Dagtilbudstype: Børnehave
Dato for tilsynsbesøget: 25. september 2020
Tilsynsførende: Carina Sejer
Deltagere fra dagtilbuddet: Kirsten Have Berger (daglig leder), Malene Knudsen
(medarbejderrepræsentant)
Deltagere fra bestyrelsen: Ulrik Storm (formand), ny formand pr. marts 2020
Hvor mange børn er dagtilbuddet normeret til: 45 børnehavebørn

Rundvisning i dagtilbuddet
Helhedsindtryk af de udendørs faciliteter og legepladsen:
Fremvisning af den nyeste legepladsrapport – hvordan kontrolleres sikkerheden på legepladsen og hvordan
følges der systematisk op på denne?
Er der alderssvarende, udfordrende og sikkerhedsmæssige forsvarlige legemuligheder for børnene?

Der er udført inspektion af legepladsen den 5. marts 2020, uden nogen anmærkninger fra
inspektør. Der udføres brandtilsyn i oktober 2020.
Engvej har en flot og spændende legeplads, med forskellige zoner og mange muligheder for leg og
læring. Der er planer om at bygge et shelter på legepladsen.
Ingen bemærkninger.

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 har fleksibel indretning og gode fysiske læringsmiljøer. Det primære læringsmiljø er
p.t. udendørs.
Ledelse og bestyrelse overvejer evt. renovering af toiletterne.
Ingen bemærkninger.
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Opsamling dialog vedr. faglig kvalitet og udvikling m.m.
Forældre oplever et godt samarbejde omkring barnets læring, udvikling og trivsel. Det er tydeligt
for forældre, at barnet har en tæt relation til alle voksne. Det giver både barn og forældre tryghed
– som forælder ved man, at man kan få dialog og spørge ind til sit barn, uagtet hvilken
medarbejder man taler med. Dialogen mellem medarbejder og forældre omkring barnets læring,
udvikling og trivsel er god og opleves som kvalificeret og tydelig.
Som forælder oplever man ligeledes at være tydeligt og passende informeret. Jf. tilsynsførendes
anbefaling fra tilsynsmøde 2019 (at ledelse og bestyrelse løbende evaluerer på forældreinvolvering
og -vejledning) drøftes det løbende, og der lyttes til forældrenes behov.
Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan er fortsat i stort fokus. Dagtilbuddet har nu en
gennemarbejdet læreplan, som skal færdiggøres og implementeres i praksis. Ledelse, bestyrelse
og medarbejdere har oplevet en god fælles proces i arbejdet og har i høj grad fokus på
inddragelse af børneperspektivet. Daglig leder er i gang med diplomuddannelse vedr. den styrkede
pædagogiske læreplan. Evaluering og dokumentation får fortsat et stort fokus. Der er p.t. blevet
arbejdet med at indføre en fast frugtcafé formiddag og eftermiddag – her fik personalet igennem
evalueringen et blik for, at caféen betød færre afbrydelser for børnene, og man fik et indblik i
børnenes selvhjulpenhed.
Sprogarbejdet er fortsat højt prioriteret i praksis. Børn lærer sprog i alle situationer dagen
igennem, og ikke kun i de planlagte aktiviteter. Der er fokus på, at alt pædagogisk personale er
sproglige rollemodeller for alle børn. I de fysiske læringsmiljøer er tal, bogstaver, bøger,
skriveredskaber m.m. tilgængeligt i børnehøjde. Praksis med sprogvurderinger fungerer
systematisk.
Leder, bestyrelse og pædagogisk personale har fokus på den gode læring og overvejelser fra
perioden med covid-19. Det at der er færre stykker legetøj fremme, og at børnene ikke har eget
legetøj med hjemmefra, har fx betydet færre konflikter børnene imellem.
For det kommende år sætter Privatbørnehaven Engvej fokus på evalueringskultur, færdiggørelse
af den styrkede pædagogiske læreplan, etablering af flere læringsmiljøer, et øget fokus på
arbejdet på tværs i huset, relationsarbejdet samt FN’s 17 verdensmål.
Det vurderes på baggrund af fremsendte tilsynsskema, (den skriftlige pædagogiske læreplan) og
dialogen på tilsynsmødet, at Privatbørnehaven Engvej er et velfungerende dagtilbud med fokus på
at fremme børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse samt udvikling af høj kvalitet i
dagtilbuddet.
Det konkluderes således, at Privatbørnehaven Engvej praktiserer i overensstemmelse med
gældende lovgivning på dagtilbudsområdet samt de til enhver tid gældende politikker, strategier
og fælles retningslinjer for børns ophold i dagtilbud samt Odense Kommunes godkendelseskriterier
og retningslinjer for private leverandører af dagtilbud.
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Anbefalinger / Henstillinger
Anbefalinger: Fortsat fokus på evalueringskultur. Opmærksomhed på mængden af
fokusområder for det kommende år – evt. at justere/prioritere.
Henstillinger: Ingen

Udfyldt af Carina Sejer, sprogkonsulent, Dagtilbudsafdelingen
Dato 2. oktober 2020
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