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Uanmeldte tilsyn
Faktuelle oplysninger
Institutionens navn og adresse

Kontraktholder
Dato for tilsynsbesøget
Tilsynsførende konsulent

Institutionsbeskrivelse
Aktuelt børnetal
Pædagogisk personale.
pædagoger, pæd. medhjælpere, o.a.

Øvrige beskrivelser, grupper, opdeling o.a.
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Børnehaven Øster Hornum Børneunivers
Birkehøjvej 8,
9530 Støvring
Lars Hviid Pilgaard
14.9. 2017
Gunnar Surland

69
Pædagoger: 4
Pædagogiske assistenter: 2
Pædagogiske medhjælpere: 2 (3 pr. 1. november)
Flexjobbere: 2 på nedsat tid
Børnene er opdelt i 3 grupper – efter alder. Men
med et fleksibelt skifte fra de mindste, til ”mellem”
gruppen.

Konsulentens evaluering
Da der er tale om et uanmeldt tilsyn, beskrives det der er muligt at opleve, på det givne tidspunkt, under de givne omstændigheder.
Umiddelbare indtryk/stemning
Voksen – barn relationer
Hvordan inddrages læreplanerne
i hverdagen?
Hvordan inddrages institutionens
fysiske rum?
Hvordan bruges digitale hjælpemidler i de pædagogiske processer?
De fysiske rammer
Indeklima
Indretning
Legeplads

Hygiejne

Man følger i store træk de samme pædagogiske
grundlag, som beskrevet sidste år.
Dog er det en radikal anderledes oplevelse at komme ind i børnehaven.
Det virker mere imødekommende og åbent.
En væsentlig ændring er, at man har lukket op mellem de to stuer som rummer den mellemste aldersgruppe.
Tidligere var denne gruppe delt op i to - og de virkede ved sidste besøg meget adskilt og hver især
lukkede om sig selv.
Det er et mere "livligt" hus. Stadig velorganiseret og
struktureret, men uden at strukturen virker hæmmende og begrænsende, men snarere understøttende.
Jeg får indtryk af en betydelig bedre udnyttelse af
de mange kvadratmeter, i og med børnene i højere
grad bevæger sig rundt og ikke mindst, at det store
gangareal tages i brug til at "løbe krudtet af sig",
når det er tiltrængt.
Jeg får kun et kort blik ind hos de mindste, idet de
var ved at gøre sig klar til, at skulle på besøg i dagplejen. (Dagplejen har i øvrigt lokaler i børnehaven.
lokaler de på aftalte dage, kan gøre brug af. Disse
lokaler støder op til den mindste gruppe, så der er
et samspil, når dagplejen er på besøg).
Den mindste gruppe, fungerer som indkøring. Et
sted at blive tryg og lære at kende børnehaven ud
fra. Overgangen til mellemgruppen sker med udgangspunkt i, hvornår det enkelte barn er parat til
skiftet, og i forhold til gruppesammensætninger, etc.
Den ældste gruppe, arbejder mere målrettet og tager ikke nye børn ind, efter august. Dette for at
skabe en stabil gruppe, der forbereder sig på en fælles overgang til skolen.
Aktiviteter i mellemgruppen bliver mere alsidige, i
og med mulighederne og udbuddet bliver bredere.
Jeg får indtrykket af, at personalet har glæde af og
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inspirerer hinanden.
Personalet er engagerede og i gang. Der er et godt
overblik over børnegruppen, som mødes respektfuldt og anerkendende. Det er mit klare indtryk at
der er blik for de enkelte børns individuelle behov –
store som små.
Med hensyn til årshjul, læreplaner m.v. henvises til
sidste års rapporter, som ikke har gennemgået større justeringer i perioden. Dog har man sat fokus på
det kreative, musiske og til at understøtte dette, bliver der i efteråret fastansat en musikpædagog i
børnehaven.
Lokalerne er godt udnyttet og der er som nævnt
ovenfor, blevet en endnu bedre udnyttelse.
Indretningen er hyggelig, legemiljøerne er inspirerende, ligesom der er gode muligheder for at bruge
den kreative side.

Evaluering
Anbefalinger til institutionen

Det er jo altid relevant at drøfte en god udvikling.
Hvordan fastholdes de gode linjer – og hvilke ”bump” kan der være
på vejen?
Hvad er det fremadrettede fokus og hvordan kommer man derhen?

Henstillinger
Drøftet i personalegruppen, dato.
Evt. kommentarer

Personalet i børnehaven har reflekteret tilsynsrapporten ved møde
den 5. oktober.
Vi kan nikke genkendende til det beskrevne. Det er meget positivt.
Vi så dog gerne, at tilsynsførende kom omkring hele børnehaven;
han var fx ikke inde ved stjernegruppen.
Det fremgår af rapporten, at stjernegruppen ikke modtager børn
efter august. Men vi modtager naturligvis tilflyttere, eller alderssvarende børn, der ønsker at gå i børnehaven i Øster Hornum Børneunivers.

Drøftet i forældrebestyrelsen,
dato.

Behandles i bestyrelsen ved novembermødet.

Evt. kommentarer
Skemaet returneres efter drøftelserne i respektive fora til tilsynsførende konsulent.
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Opfølgning
Tilsynsrapporten vil blive inddraget i det årlige anmeldte tilsyn, med deltagelse af bestyrelse, ledelse og
medarbejderrepræsentanter for samtlige dagtilbud i kontraktområdet.

Side 4 af 4

