NATURBØRNEHUSET EGESKOVEN
ORDINÆRT TILSYN

TILSYN IGANGSAT: 2021-01-04
VIBORG KOMMUNE - OMRÅDE 4 - SYD-VEST

Naturbørnehuset Egeskoven

Daginstitutionsrapport

INDHOLDSFORTEGNELSE
1 ORDINÆRT TILSYN I NATURBØRNEHUSET EGESKOVEN

3

1.1 Tilsyn 2020/21

3

2 RAMMEBETINGELSER

5

2.1 Børnegruppen

5

2.2 Skoleudsættelser

6

2.3 Medarbejdere og ledere

7

2.4 Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant

10

2.5 Forældreinddragelse

11

2.6 Overgange

12

2.7 Øvrige tilsynselementer

18

3 EVALUERING AF RESULTATER

20

3.1 Sprogvurdering

21

3.2 TOPI - Tidlig opsporing og indsats

24

4 ORDINÆRT TILSYN I NATURBØRNEHUSET EGESKOVEN
4.1 Sammenfatning/primære opfølgningspunkter

25
25

2

Naturbørnehuset Egeskoven

Daginstitutionsrapport

1 ORDINÆRT TILSYN I NATURBØRNEHUSET
EGESKOVEN
1.1 Tilsyn 2020/21
Deltagere fra dagtilbuddet: Områdeleder Kjeld Kristiansen, Leder Toke Erslev og to personale repræsentanter
Navn på tilsynsførende: Michael Grarup Broe Møller
Dato for tilsyn: 2/11 2021

Kommunens formål med gennemførelse af tilsyn (jf. Dagtilbudslovens rammer):
Dagtilbudslovens § 5 angiver at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene og den måde hvorpå opgaverne
udføres, herunder at de mål og rammer der er fastsat efter § 3, samt rammer og eventuelle prioriterede indsatser fastsat efter § 3a
efterleves. Tilsynet skal tilse og sikre at kommunens tilbud herunder det daglige pædagogiske arbejde praktiseres i
overensstemmelse med dagtilbudsloven og de kommunale politikker og retningslinjer, samt at den ydelse dagtilbuddene levere til
forældre og børn, er i overensstemmelse med serviceniveauet i kommunen. Udover af føre tilsyn med de lovgivningsmæssige
forpligtigelser, har Viborg Kommune ambitioner om at alle børn og forældre møder dagtilbud af høj kvalitet. Målet er, at der er kvalitet i
og sammenhæng mellem de pædagogiske læringsmiljøer og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Kommunens beskrivelse af øvrige rammer for tilsynet med hensyn til frekvensen for tilsyn og om der både føres anmeldte og
uanmeldte tilsyn:
Det ordinære tilsyn føres hvert andet år med fokus på det pædagogiske arbejde som pågår imellem tilsynsbesøgene. Yderlig
information findes i Tilsynsmodellen som kan ses på viborg.dk. T
Kommunens beskrivelse af anledning, fokus og formål med det aktuelle tilsyn eller tilsynsrunde:
Det aktuelle tilsyn er et anmeldt tilsyn, som føres hvert andet år. Der henvises til Kontrakteringsmødet, hvor aftaler for tilsynet er
indgået og forventningsafstemt.

Rammesætning af Naturbørnehuset Egeskovens tilsyn:

I forbindelse med tilsynsbesøget, har tilsynsførende foretaget tre timers observationer i
børnehuset i forhold til den pædagogiske kvalitet af nedenstående temaer.
Observationerne er blevet analyseret ud fra kvalitetsrammen i KVALid og der er givet en
skriftligtilbagemelding før tilsynsbesøget. Under tilsynsmødet er KVALid materialet anvendt i
dialogerne om den pædagogiske kvalitet i børnehuset.
Den skriftlige tilbagemelding har dannet afsæt for dialogerne. Tilsynsmødet har en varighed på 3
timer.
Efter et halvt år føres et opfølgende møde på tilsynets udviklingspunkter.
Temaer i tilsynet:
Det pædagogiske læringsmiljø
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Planlagte vokseninitierede aktiviteter
Måltidet
Daglige rutiner
indretning - det fysiske læringsmiljø inde og ude
Begreber og materialer (legetøj, spil, krea-materialer mv.)
Didaktik og organisering af læringsmiljøet

Leg
•

Børneinitieret leg og det pædagogiske personales rolle

Barnesyn
•
•
•

Udvikling af relationer
Nærvær og følelser
Interaktion og anerkendelse

Primære opfølgningspunkter fra Naturbørnehuset Egeskovens seneste tilsyn:

Det pædagogiske læringsmiljø
•
•
•
•
•

Daglige rutiner( (arbejdet med at inddrager oftest alle børn (på skift) i de praktiske gøremål og
børnene deltager som en fast del af hverdagen.)
Daglig rutine (Arbejdet med at få skabt faste aftaler ( blandt pædagogisk personale) om
toilethjælp, således ingen børn venter for lang tid alene)
indretning - det fysiske læringsmiljø inde (Arbejdet med at børnene kan lege alene eller i
mindre fællesskaber. Indretningen understøtter bevidst dette formål.)
Indretning - det fysiske læringsmiljø ude (arbejdet med at skabe stilleområder, hvor børn kan
være i ro eller hvor det pædagogiske personale kan trække sig tilbage sammen med ét eller
flere børn, med henblik på ro, nærhed og omsorg.)
Didaktik og organisering af læringsmiljøet (arbejdet med at aktiviteterne tilrettelagt med
udgangspunkt i børnenes aktuelle udvikling, relationer, interesser og behov, samt viden om
børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.)

Barnesyn
•

Udvikling af relationer (Arbejdet med at systematisk at have kontakt og samspil med alle børn,
både under børneinitieret leg og rutiner samt vokseninitierede aktiviteter.)

4

Naturbørnehuset Egeskoven

Daginstitutionsrapport

2 RAMMEBETINGELSER
2.1 Børnegruppen
I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets børnegruppe med følgende ord (3-6 år):
Institution beskrivelse: Præsentation af Egeskovens børnehus I Egeskovens børnehus har vi ca. 70 børn. Børnene kommer primært fra
Hald Ege, Birgittelyst, Finderup, Ravnstrup, Dollerup, Almind og den sydlige del af Viborg by. Vores børnegruppe er kendetegnet af at
langt hovedparten af børnene er meget velfungerende socialt og kognitivt og viser en lyst til at være en del af børnehavens
fællesskab.Vores forældregruppe er engagerede og bakker op om de aktiviteter, der er i børnehaven. Børnehaven ligger lige op ad den
fredede egeskov og ved siden af fritids- og ungdomsklubben. Vi ligger i gåafstand til Hald Ege skole. Skoven bruger vi som en vigtig
del af det pædagogiske arbejde og vi bruger den året rundt. Der ligger et madpakkehus ca. 100 meter fra børnehaven og det bruger
grupperne ofte, som base for aktiviteter og leg i naturen. Vi har en legeplads rundt om børnehaven, som er indrettet med forskellige
funktioner. Her kan man gynge, lege i sandkasse, grave i jord og lege med mudder, klatre, balancere, spille bold, kravle op på højen,
rutche, kælke, gemme sig i mellem træerne, cykle, løbe, sidde og tegne, lave bål, finde insekter eller planter mv. Vi indretter løbende om
på vores lokaler, så de passer til de børnegrupper vi har i børnehaven og de interesser og aktiviteter der er aktuelle for det enkelte barn
og gruppen. så derfor er der ikke så meget noget som er stationært i vores indretning. Vi har p.t. indrettet os således, at vi bl.a. har
områder til konstruktionslegetøj, legekøkken, maleværksted, læse/hyggehjørner, ribber, klatrevæg, klæde ud tøj mv.

Lederens besvarelse:
Er dagtilbuddet funktionsopdelt? Nej
Er dagtilbuddet aldersopdelt? Ja
Er børnegruppen opdelt på andre måder? Nej

Beskriv hvordan børnegruppen er opdelt:
Børnegruppen er opdelt i 3 årgangsopdelte grupper. I praksis arbejdes der så vidt det er muligt og giver pædagogisk mening i mindre
grupper i en del af dagen.
Beskriv kort de pædagogiske overvejelser, som ligger bag opdelingen:
Vi har i perioder forsøgt os med en funktionsopdeling, men har oplevet at vi bedre når omkring alle børn i en aldersopdelt
organisation.Vi er opmærksomme på at nogle børn i perioder kan have brug for at danne stærkere relationer til børn i de andre grupper
af forskellige sociale eller andre udviklingsmæssige årsager. Dette har vi fokus på og der er derfor en hvis fleksibilitet omkring
grupperne.
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2.2 Skoleudsættelser
I forbindelse med skolestart har der været følgende skoleudsættelser i dagtilbuddet:
Lederens besvarelse:
Angiv antallet af skoleudsættelser i det forløbne år: 0

Ved ikke
Er antallet af skoleudsættelser i det
forløbne skoleår tilfredsstillende?

5,0

1
Slet ikke

2

3

Uddyb eventuelt dit svar:
Vi oplevede ikke at der var børn der ville profitere af en skoleudsættelse

6
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5
I meget høj grad
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2.3 Medarbejdere og ledere
2.3.1 Medarbejdergruppen
Lederens besvarelse:
Pædagogiske uddannelse

Antal medarbejdere

Ingen pædagogfaglig uddannelse

1

Pædagogisk grunduddannelse (PGU)
Pædagogisk assisten (PAU)
Seminarieuddannet pædagog

7

Videregående pædagogisk uddannelse
Videregående leder og/eller anden akademisk uddannelse
Pædagogstuderende

1

Pædagogisk assistent elev
Anden relevant uddannelse
Ressourceperson

Antal medarbejdere

Alkohol nøglepersoner

0

Nøglepersoner for psykisk syge

0

2-sprogsansvarlige

0

Sprogansvarlig (kontere kursus i Sprogpakken)

2

Nøglepersoner for fysisk og psykisk overgreb

1

Andre relevante ressourcepersoner

0

Uddannelsesniveau i ledergruppen

Antal

Lederuddannelse på diplomniveau

0

Lederuddannelse på masterniveau

0

Anden lederuddannelse

1

Er fordelingen mellem uddannede og ikke-uddannede passende? Ja

2.3.2 Medarbejderudvikling
Lederens besvarelse:
Beskriv kort de kurser og uddannelsesforløb, der er blevet afholdt midler til i det forløbne år:
Pædagogerne ar været på uddannelsesforløbet omkring de styrkede pædagogiske lærerplaner.Pga Corona har der ikke været afholdt
anden kursusvirksomhed.

Ved ikke
Har dagtilbuddet fået værdi af de
kurser og uddannelser, som der er
afholdt midler til i det forløbne år?

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

2.3.3 Medarbejdertrivsel
Lederens besvarelse:
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Ved ikke
Er antallet af opsigelser acceptabelt?

5,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Vi har igennem de sidste år kun haft opsigelser fra to-tre unge pædagogmedhjælpere, der skulle i gang med uddannelse.

Ved ikke
Er niveauet af sygefravær
acceptabelt?

5,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Vi har en meget lavt sygefravær blandt personalet og har også haft gennem Coronaperioden.

2.3.4 Samarbejde
Lederens besvarelse:
Beskriv kort samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne i dagtilbuddet
Vi har en forholdsvis flad hierarkisk organisation.Og generelt en positiv ånd i dialog og gensidige forventninger mellem ledelse og
medarbejdere.

Ved ikke
Er samarbejdet mellem ledelsen og
medarbejderne velfungerende?

4,0

Er det interne samarbejde i
medarbejdergruppen velfungerende?

0%

5,0

Er planlægningen af praktiske
aktiviteter, bemanding, normering
med videre velfungerende?

4,0
1
Slet ikke

2

3

2.3.5 Ledelsen
Lederens besvarelse:
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Ved ikke
Er det interne samarbejde i
dagtilbuddets ledelsesteam
velfungerende?

4,0

0%

Har du personer i dit professionelle
netværk, som du kan sparre med
omkring svære situationer ...

4,0

0%

Føler du dig tilpas i rollen som leder?

4,0

0%

Oplever du som leder et konstruktivt
samarbejde med forvaltningen?

4,0

0%

1
Slet ikke

2

3

9

4
5
I meget høj grad
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2.4 Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentant og
arbejdsmiljørepræsentant
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Arbejder I struktureret med
medarbejderinddragelse i ledelsen af
dagtilbuddet?

4,0

0%

Inddrages kommunens
personalepolitik i ledelsen af
dagtilbuddet?

4,0

0%

Afholdes der timer til
tillidsrepræsentantarbejde i
dagtilbuddet?

1,0

0%

Afholdes der timer til
arbejdsmiljørepræsentantarbjede i
dagtilbuddet?

3,0

0%

Afholdes der
medarbejderudviklingssamtaler
(MUS) hvert år?

3,0

0%

1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Der er gået længere en et år siden sidste MUS samtaler, men de er planlagt til afholdelse i februar og marts. Vi har ingen TR, da ingen
har ønsket at være det. Derfor ikke afsat tid til dette.
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2.5 Forældreinddragelse
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er samarbejdet mellem dagtilbuddet
og forældregruppen velfungerende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Vi har en engageret forældregruppe.
Beskriv eventuelle overvejelser vedørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående vurderinger giver anledning til:
Vi vil gerne etablere et endnu bedre samarbejde og rum for samskabelse til alle børnenes bedste.
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2.6 Overgange
I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets målsætning for arbejdet med overgange med
følgende ord (3-6 år):
Institution beskrivelse: I Egeskovens Børnehus vil vi gøre vores bedste for at børn og forældre oplever en god sammenhæng i
overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave. Derfor afholder vi selvfølgelig overleveringssamtaler med forældre og den dagplejer,
vuggestue eller børnehave , vi skal modtage børn fra. Det samme gør sig gældende når vi skal videregive børn til en anden børnehave
eller til skolen. De dagplejere der er i vores område kommer jævnlig på besøg i børnehaven, således at børnene allerede kender huset
og legepladsen godt inden opstarten i børnehave. I forhold til at skabe en god sammenhæng i skriftet mellem børnehave og skole, så
har vi et godt samarbejde med Hald Ege Børnehus og ikke mindst med Hald Ege skole. Målet med samarbejdet er at skabe en rød tråd
imellem børnehaver og skolen og det betyder at der sker planlægning og erfaringsudveksling på både ledelses og medarbejder niveau.

I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets metode og aktiviteter for arbejdet med overgange
med følgende ord (3-6 år):
Institution beskrivelse: Vi afholder overleveringssamtale med forældre og dagpleje/vuggestue inden barnets skal starte hos os.
Samtalen foregår oftest ved at pædagog fra vores børnehave kommer ud til samtale i dagplejehjemmet eller i vuggestuen. I
overgangen mellem børnehaven og skolen har vi følgende konkrete tiltag og aktiviteter:- Overleveringssamtale med deltagelse af
forældre, børnehave, skole og SFO (forår)- Pædagog fra børnehaven deltager i første arrangement på skolen for de kommende
skolebørn og forældrene (forår)- 0. kl. lederne fra Hald Ege skole kommer på besøg i børnehaven en formiddag, for at få en oplevelse
af hvilket læringsmiljø børnene kommer fra og trives i, når de starter i skolen. (maj-juni)- De kommende skolebørn fra Hald Ege
børnehus og Egeskovens Børnehus mødes flere gange i løbet af foråret til fælles aktiviteter.- Storbørnsgruppen er på besøg i 0. kl. på
Hald Ege skole og har også en eftermiddag i SFO'en (maj-juni).
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Fungerer arbejdet med overgange
tilfredsstillende i jeres område?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Samarbejdet er velfungerende, men vi har også været ramt af begrænsninger i relation til Corona restriktioner. Meget velfungerende
samarbejde på ledelse niveau mellem Naturbørnehuset, Hald Ege Børnehus og Hald Ege skole.

2.6.1 Mad og måltider
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til mad og måltider - herunder om der er udarbejdet en handleplan for mad og måltider
Der er udarbejdet kost og måltidspolitik. Vi har frokostordning. Vi efterlever rammerne for måltidsmærket og har det økologiske sølv
spisemærke.
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Ved ikke
Har alle børn i dagtilbuddet adgang
til frisk og koldt drikkevand hele
dagen?

3,0

0%

Tilbyder dagtilbuddet sund
morgenmad, frokost og
mellemmåltider?

5,0

Fremmer I aktivt børnenes viden om
sund mad?

3,0

0%

Inddrages forældrene i dagtilbuddets
mad- og måltidspolitik?

4,0

Er der udfordringer med usund kost
blandt børnene i dagtilbuddet?

0%

2,0

0%

Har personalet den nødvendige
viden om sund mad?

4,0

Er der brug for at gøre en ekstra
indsats omkring mad og måltider?

0%

3,0

1
Slet ikke

0%

2

0%

3

4
5
I meget høj grad

2.6.2 Overvægt
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med overvægt
Vi har gennem flere år haft samarbejde med sundhedsplejen omkring højde/vægt screening og efterfølgende opfølgning. Desuden har
der i den forbindelse været dialog med sundhedsplejen omkring sunde kost og sunde vaner.

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Påvirker dagtilbuddet aktivt
forældrenes valg af sunde
madpakker og sund mad?

3,0

Er der udfordringer med overvægt i
dagtilbuddets børnegruppe?

0%

2,0

0%

Har personalet den nødvendige
viden om årsager til overvægt?

3,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
overvægt?

3,0

0%

1
Slet ikke

2

13

3

4
5
I meget høj grad
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2.6.3 Mental sundhed
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes mentale sundhed og trivsel
Vi gør meget for at skabe et læringsmiljø præget af glæde og varme.Vi arbejder meget bevidst med at skabe en tillidsfuld og varm
voksen-barn relation til alle børn.Vi er meget ude og bruger naturen omkring børnehaven som arena for mange af vores pædagogiske
aktiviteter, hvilket også er med til at skabe mental trivsel hos både børn og voksne.

Ved ikke
Har alle børn et fortroligt
tilhørsforhold til mindst en voksen?

5,0

0%

Arbejder dagtilbuddet målrettet med
at forebygge mobning?

5,0

0%

Er der børn i dagtilbuddet, som ikke
trives og/eller er udfordret på den
mentale sundhed?

2,0

0%

Har personalet den nødvendige
viden om forudsætningerne for
børns trivsel og mentale sundhed?

4,0

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
børnenes trivsel og menta...

0%

2,0

1
Slet ikke

0%

2

3

4
5
I meget høj grad

2.6.4 Fysisk aktivitet
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes fysiske og motoriske udvikling
Vi inddrager så vidt det er muligt bevægelse i vores planlagte pædagogiske aktiviteter. De dage grupper er i skoven er der virkelig gode
muligheder for at udfordre børnenes motorik og fysik.Vi forsøger i vores indretning inde og på legepladsen også at understøtte
børnene lyst til at udfordre sig selv på fysik og motorik.

Ved ikke
Stimulerer personalet alle dele af
børnenes motorik (grov-, fin- og
sansemotorisk)?

4,0

Er der udfordringer med at få
stimuleret børnenes fysiske
udvikling?

0%

3,0

Har personalet den nødvendige
viden om børnenes fysiske og
motoriske udvikling?

0%

2,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
børnenes fysiske aktivitet?

3,0
1
Slet ikke

2
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0%
3

4
5
I meget høj grad
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Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til børnenes naturlige seksuelle udvikling
Vi har en grundlæggende forståelse af at børn har nysgerrighed i forhold til egen og andres kroppe. Vi har en vigtig rolle i ikke at gøre
denne nysgerrighed tabubelagt, men samtidig sikre at der er ligeværdighed i relationen mellem børnene i deres afsøgning af egen og
andres kroppe og seksualitet.

Ved ikke
Har dagtilbuddet aktivt taget stilling
til, hvordan man bedst forholder sig
til, og bedst støtter op om, barne...

3,0

Er der udfordringer med at håndtere
arbejdet med seksuel udvikling?

0%

2,0

0%

Har personalet den nødvendige
viden om, hvordan man bedst
forholder sig til og støtter barnet i s...

3,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
børnenes seksuelle udvikling?

3,0

0%

1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med hygiejne
Vi har fokus på håndvask og hygiejne i forbindelse med måltider og andre af dagens gøremål.Vi ved samtidig at det er vigtigt at
børnene også bliver udsat for "gode" bakterier og at f.eks. jord på fingrene ikke er farligt.

Ved ikke
Har dagtilbuddet formuleret
hygiejnerutiner med henblik på at
reducere sygdomme og infektioner?

4,0

0%

Har dagtilbuddets personale den
nødvendige viden indenfor generel
hygiejne, herunder håndhygiejne ...

4,0

0%

Inddrages forældre i gode
håndhygiejnerutiner for børn og
voksne, fx ved at tage emnet op ...

3,0

0%

Er der udfordringer med at
opretholde god hygiejne i
dagtilbuddet?

2,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
hygiejne?

2,0

0%

1
Slet ikke

2

2.6.5 Solbeskyttelse
Lederens besvarelse:
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Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til håndtering af ophold i solen
Vi har en legeplads med mange skyggemuligheder.Desuden er vi obs. på at børnene i mindre grad er eksponeret for solen fra i
tidsrummet mellem kl 12 og 15 på dage med højt uv indeks.Vi smører børnene i solcreme flere gange om dagen i sommerperioden.

Ved ikke
Er dagtilbuddets legeplads(er)
indrettet solsikkert, så der er
mulighed for skygge hele dagen?

4,0

Har dagtilbuddets personale
kendskab til aktuel viden og
anbefalinger om solbeskyttelse?

0%

3,0

0%

Er der udfordringer i forhold til at
beskytte børnene mod solen?

2,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
solbeskyttelse?

2,0

0%

1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til rygning
Vi er 100% røgfri og personalet må ikke ryge i arbejdstiden, hverken på eller udenfor matriklen.

Ved ikke
Har dagtilbuddet indført regler for
røgfrit miljø, som strækker sig ud
over reglen om røgfri matrikel j...

3,0

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
røgfrie miljøer?

0%

1,0
1
Slet ikke

0%
2

3

4
5
I meget høj grad

2.6.6 Alkohol
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til alkohol
Vi har haft kursus om opsporing og støtte til børn i familier med alkohol.Vi har handleplan omkring emnet, men den trænger nok til et
genbesøg og det samme kunne gøre sig gældende for vores viden om emnet.

Har dagtilbuddet udarbejdet en
handleplan for alkohol, herunder
opsporing og støtte til børn i famili...

3,0

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
opsporing og støtte til børn i famili...

3,0
1
Slet ikke

2
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2.6.7 Magtanvendelse
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til magtanvendelse
Vi oplever helt generelt ikke behov for at udøve magtanvendelse i vores pædagogiske hverdag.Har personalet stået i noget hvor de
kan være i tvivl om hvorvidt de har brugt magtanvendelse, så har vi en kultur der er så præget af tillid, at vi tør drøfte det og være
nysgerrige på vores pædagogiske praksis.

Ved ikke
Er der børn, som det i særligt
omfang er nødvendigt at udøve
magtanvendelse overfor?

1,0

0%

Har personalet den nødvendige
viden om retningslinjerne for
magtanvendelse ...
Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til at mindske
magtanvendelsen i dagtilbuddet?

3,0

0%

1,0
1
Slet ikke

0%
2
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2.7 Øvrige tilsynselementer
2.7.1 Økonomi
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger ved seneste budgetgennemgang? Nej
Beskriv kort dagtilbuddets generelle økonomiske situation:
Vi har en solid økonomi og vi prioritere at bruge så meget som overhovedet muligt af vores midler på pædagogisk personale. Dette vil
for os altid gå forud for investeringer til legepladsen og inventar mv.

Ved ikke
Har du den nødvendige viden og
overblik til at kunne styre
dagtilbuddets økonomi?

4,0

Modtager du den nødvendige hjælp
og støtte i forhold til at følge og styre
dagtilbuddets økonomi?
Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til styre
dagtilbuddets økonomi?

0%

5,0

0%

1,0
1
Slet ikke

0%
2

3

4
5
I meget høj grad

2.7.2 Bygninger
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger til bygningerne ved seneste bygningsgennemgang? Ja
Beskriv kort de handlinger, som bemærkningerne har givet anledning til
Vi har fået nyt ventilationsanlæg i køkkenet.
Beskriv kort dagtilbuddets generelle vedligeholdelsestilstand
Bygningerne er i god stand, men en del lokaler trænger til maling indvendigt.
Beskriv kort hvordan I sikrer vedligeholdelse af dagtilbuddets bygninger
Vi har løbende dialog med Hald Ege skoles tekniske service stab og med vores kontaktperson i Energi og Ejendomme omkrig
vedligehold af bygningerne

Ved ikke
Har du den nødvendige viden og
overblik i forhold til
bygningsvedligeholdelsen?

4,0

0%

Modtager du de nødvendige
ressourcer og støtte til
vedligeholdelse af bygningerne?

3,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til at sikre
vedligeholdelsen af bygningerne?

3,0

0%

1
Slet ikke

2
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2.7.3 Sikkerhed
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger til sikkerheden ved seneste legepladsinspektion? Ja
Beskriv kort de handlinger, som bemærkningerne har givet anledning til?
Der var bemærkninger omkring faldunderlag og rådskader. Begge dele er udbedret.
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med sikkerhed
Vi gennemgår legepladsen 1 gang pr måned.Når vi gennemgår vores lokaler i forbindelse med arbejdsmiljø, har vi også en
opmærksomhed på børnenes sikkerhed i forhold til indretning mv.

Ved ikke
Har personalet den nødvendige
viden om sikkerhed på legepladsen?

4,0

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til at arbejdet med
sikkerhed og sikring af dagtilbudde...

0%

2,0
1
Slet ikke

0%
2

3

4
5
I meget høj grad

2.7.4 Brand
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger ved seneste brandinspektion? Ja

Beskriv kort de handlinger, som bemærkningerne har givet anledning til
Der var en branddør der ikke kunne lukkes. Dette er nu udbedret.
Lederens besvarelse:

Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til forebyggelse af brand og øvelser i tilfælde af brand
Vi gennemgår 1 gang pr år vores brandindstruks på et personalemøde og sikre at alle ved hvad de skal gøre ved en evt brand.

Ved ikke
Har personalet den nødvendige
viden om, hvordan man forebygger
og reagerer i tilfælde af brand?

3,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til arbejdet med
forbyggelse og reaktioner i tilfæl...

3,0

0%

1
Slet ikke

2

Har alle medarbejdere grundkursus i førstehjælp? De fleste
Hvor ofte tilbyder i opfølgningskursus? 1 gang pr år
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3 EVALUERING AF RESULTATER
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3.1 Sprogvurdering
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes sprog
Vi sprogvurderer som udgangspunkt alle 3 årige og de 5 årige hvor vi er usikre på om de er alderssvarende i deres sproglige
udvikling.Vi er meget opmærksomme på at bruge et varieret sprog i samspillet med børnene og er desuden opmærksomme på at
have åbnende dialoger med børnene.Vi plejer også at holde oplæg for forældrene til de 3 årige omkring vigtigheden for at de
sprogstimulere børnene hjemme og kommer med bud på hvordan de kan gøre.Vi arbejder i mindre sproggrupper med de børn der har
brug for en ekstra indsats omkring deres sproglige udvikling.

Antal sprogvurderede børn i dagtilbuddet fordelt på alder:
2021

2020

2019

3-årige

0

19

30

4-årige

0

1

5

5-årige

0

2

6

6-årige

0

0

0

Total

0

22

41

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er antallet af sprogvurderede børn i
dagtilbuddet tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering:
Tallet for 2020 er noget laver en vanligt pga. Corona omstændighederne. De børn der ikke blev sprogvurderet i 2020, bliver det i 2021.

Resultater for talesproglige færdigheder opdelt på indsatsgrupper:

Indsatsgruppefordeling 3-årige

Antal
svar
2020
2019

3
0%

25%
Særlig indsats

100

19

97

30

50%
Fokuseret indsats

Ikke placeret
Indsatsgruppefordeling 4-årige

21

75%
Generel indsats

100%
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Antal
svar
2020

100

1

2019

100

5

0%

25%
Særlig indsats

50%
Fokuseret indsats

75%

100%

Generel indsats

Ikke placeret
Indsatsgruppefordeling 5-årige

Antal
svar
2020

100

2

2019

100

6

0%

25%
Særlig indsats

50%
Fokuseret indsats

75%

100%

Generel indsats

Ikke placeret
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er resultatet tilfredsstillende?

5,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Resultater for før-skriftlige færdigheder opdelt på indsatsgrupper:

OBS: Vær opmærksom på at de 3-årige ikke placeres i en indsatsgruppe for Før-skriftlige færdigheder og derfor ikke indgår i denne
visning.
Indsatsgruppefordeling 4-årige

Antal
svar
2020

100

1

2019

100

5

0%

25%
Særlig indsats

50%
Fokuseret indsats

Ikke placeret
Indsatsgruppefordeling 5-årige

22

75%
Generel indsats

100%
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Antal
svar
2020

100

2

2019

100

6

0%

25%
Særlig indsats

50%
Fokuseret indsats

75%

100%

Generel indsats

Ikke placeret

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er resultatet tilfredsstillende?

5,0

1
Slet ikke

2

23

3

4
5
I meget høj grad
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3.2 TOPI - Tidlig opsporing og indsats
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med tidlig opsporing
Vi arbejde med TOPI jf rammerne i Viborg kommune.
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4 ORDINÆRT TILSYN I NATURBØRNEHUSET
EGESKOVEN
4.1 Sammenfatning/primære opfølgningspunkter
Der er under observationerne og tilsynet ikke fundet kritisable eller bekymrende forhold.
Tilsynet viser, at Naturbørnehuset Egeskoven rummer en god og stabil pædagogisk kvalitet, med
en del elementer af høj kvalitet. Der er en imødekommende, behagelig og empatisk atmosfære.
Under tilsynsmødet argumenteres og reflekteres der fagligt og didaktisk for pædagogiske valg og
det daglige pædagogiske arbejde. Der er en opmærksomhed på, at der skal arbejdes med en
systematisk evalueringskultur og med didaktiske overvejelser i aktiviteter og hverdagsrutiner.
Der er et engagement og en nysgerrighed hos det pædagogiske personale over egen praksis i
forhold til at afprøve nye pædagogiske tiltag
Ledelsen har været imødekommende og åbne overfor de udviklingspunkter som er fremkommet
under observationerne og tilsynsmødet.
Den skriftlige tilbagemelding på observationerne er overleveret til ledelsen. Her er der eksempler
på en pædagogisk praksis af både god og høj kvalitet i forhold til tilsynets temaer.
Tilsynsbesøget gav anledning til følgende udviklingspunkter, som Naturbørnehuset Egeskoven
skal arbejde videre med:
Det pædagogiske læringsmiljø
•
•

Indretning - det fysiske læringsmiljø inde og ude (arbejdet med at skabe stilleområder, hvor
børn kan være i ro eller hvor det pædagogiske personale kan trække sig tilbage sammen med
ét eller flere børn, med henblik på ro, nærhed og omsorg.)
Didaktik og organisering af læringsmiljøet (arbejde frem mod en systematik i arbejdet med at
tilrettelægge aktiviteterne med udgangspunkt i børnenes aktuelle udvikling, relationer,
interesser og behov.)

Barnesyn
•

Udvikling af relationer (Arbejde frem mod en systematik i at have kontakt og samspil med alle
børn, både under børneinitieret leg og rutiner samt vokseninitierede aktiviteter.)
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Hjernen&Hjertet

Hjernen&Hjertet er et IT-system, som Rambøll har udviklet til at understøtte arbejdet med udvikling og
dokumentation af kvalitet i dagtilbud.
Systemet hedder ”Hjernen&Hjertet”, fordi det forener den logisk-rationelle ”hjerneaktivitet” det er at
måle og dokumentere kvalitet, med den ”hjerteaktivitet”, det er at levere kvalitet i samværet med vores
fælles børn.
Hjernen&Hjertet samler oplysninger fra de pædagogiske læreplaner, oplysninger til pædagogisk tilsyn,
”Dialogprofiler” til brug i forbindelse med forældresamtalerne og andre oplysninger om den pædagogiske kvalitet.
Oplysninger fra alle disse forskellige dokumentationsopgaver, suppleret med kommunale nøgletal gør
det muligt gennem Hjernen&Hjertet at give alle et bedre overblik over kvaliteten i det pædagogiske arbejde.
Du kan læse mere om Hjernen&Hjertet på hjemmesiden: www.hjernenhjertet.dk
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