Tilsynsrapport 2022
Dagtilbuddets navn: Privatbørnehaven Engvej
Dagtilbudstype: Børnehave
Dato for tilsynsbesøget: den 17. marts 2022
Tilsynsførende: Carina Sejer
Deltagere fra dagtilbuddet: Kirsten Have Berger, leder. Malene Knudsen,
medarbejderrepræsentant
Deltagere fra bestyrelsen: Ulrik Storm, bestyrelsesformand
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 systematik op på denne?
Er der alderssvarende, udfordrende og sikkerhedsmæssige forsvarlige legemuligheder for børnene?

Legepladsen blev senest kontrolleret af en legepladsinspektør ved et besøg i juni 2021.
Legepladsen byder på mange forskellige muligheder for leg. Siden sidste tilsynsbesøg er
der blevet opført et shelter. 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 en fleksibel indretning og flere mindre læringsmiljøer. Det drøftes med
bestyrelsen, hvordan toiletterne kan renoveres, og der er en proces i gang ift. mulige
løsninger. Ingen bemærkninger.
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Opsamling dialog vedr. faglig kvalitet og udvikling m.m.
Privatbørnehaven Engvej satte i det forgangne år fokus på følgende:
- Evalueringskultur
- Færdiggørelse af børnehavens styrkede pædagogiske læreplan
- Etablering af flere læringsmiljøer
- Øget fokus på arbejde på tværs i huset
- Relationsarbejdet
- FN’s verdensmål
Flere af fokusområderne er kontinuerligt i fokus for børnehaven, herunder arbejdet med at
etablere og styrke evalueringskulturen samt implementering af den styrkede pædagogiske
læreplan.
Tilsynsførendes anbefaling fra tilsynet i 2020 var et fortsat fokus på evalueringskultur.
Dagtilbuddet har stort fokus på børneperspektivet og børns medbestemmelse. Man er
startet op med at anvende relationsskemaer for at få blik for hele børnegruppen og
venskaber børnene imellem. De anvendes for at få blik for, om alle børn er en del af
børnefællesskabet.
Der gives udtryk for, at forældresamarbejdet er velfungerende. Forældre giver udtryk for
at opleve en stærk faglighed ved det pædagogiske personale. I foråret sættes der på et
forældremøde fokus på forældresamarbejdet og overgangen/sammenhængen fra hjem til
dagtilbud.
Arbejdet med børns sproglige udvikling er fortsat i stort fokus for børnehaven. Der
sprogvurderes systematisk og resultaterne anvendes bl.a. ved dannelse af mindre sprog/læringsgrupper og i læringsmiljøerne. Der er et velfungerende samarbejde med lokal
tale-/sprogkonsulent.
Ift. kompetenceudvikling har der været en pædagogisk dag for alle medarbejderne ved
virksomheden Sprogeriet.
Ved arbejdet med børn i udsatte positioner vil børnehaven sætte fokus på at skriftliggøre
samarbejdsaftaler med forældre ifm. forældresamtaler.
Ift. arbejdsmiljøet vurderer børnehaven det hensigtsmæssigt at sætte fokus på støj, nu
hvor de indendørs læringsmiljøer er taget i brug igen.
Der blev drøftet to spørgsmål/emner med tilsynsførende, vedr. frokostordning samt
udelivet. Førstnævnte var en kort drøftelse vedr. rammen for valg til frokostordning. Ved
det andet spørgsmål vedr. udelivet redegjorde tilsynsførende for, at der ikke er regler for,
hvor meget børn må opholde sig udenfor i dagtilbuddet. De pædagogiske læringsmiljøer
skal på samme måde som indenfor være af høj kvalitet og tilbyde børnene forskellige og
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alderssvarende legemuligheder. Derudover ved vi fra forskning, at det i udemiljøerne er
særligt vigtigt at have blik for børn i udsatte positioner.
Privatbørnehaven Engvej sætter for det kommende år fokus på:
- Bæredygtighed (skrald og genbrug)
- Kvalificering af udelivet, herunder etablering af flere læringsmiljøer (multibane, vippedyr
samt vandbane)
- Øget fokus på dannelse af mindre læringsmiljøer inde og ude (læring fra tiden med
corona)
- Forældresamarbejdet og overgangen fra hjem til dagtilbud
- Dannelsen og opdragelsen til fællesskabet. At følge børnenes spor
- Politikker for dagtilbuddet, fx ifm. afholdelse af fødselsdage og kost
- Implementering af Fri for Mobberi
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.

Anbefalinger / Henstillinger
Anbefalinger:
• Tilsynsførende anbefaler at styrke fokus på drøftelsen af data i en pædagogisk
kontekst. Hvilke data, både kvalitative og kvantitative, anvendes systematisk for
at give indsigt i kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer?
• Etablering af flere læringsmiljøer for mindre børnegrupper
Henstillinger: Der gives ingen henstillinger
Er dagtilbuddets tilsynsrapporter fra de sidste 3 år tilgængelige på
dagtilbuddets hjemmeside: Ja. Tilsynsførende bemærker, at dato for nærværende
tilsynsbesøg ligeledes er skrevet ind på siden med tilsynsrapporter.

Udfyldt af Carina Sejer, sprogkonsulent, Dagtilbudsafdelingen i Børn- og
Ungeforvaltningen, Odense Kommune.
Dato 6. april 2022
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