
   

      Tilsynsrapport  
 

 
Institution: Nørreå Børnehus 
 
 
Dato for tilsyn: 24 april 2017, kl. 13-15 
 
Tilstede ved tilsynsdialogen:  
Personalerepræsentant i bestyrelsen Pernille Høy, bestyrelsesformanden Thomas Purkær, stedfortræder 
Mie Fyllgraf, leder Didde Møller & Pædagogisk Konsulent Gitte Blytt 
 
Fakta boks: 
 

Antal børn indskrevne børn Aktuelle tal 

0-3 årige 22 

3-6 årige 27 

Personale  Antal timer 

Personale med pædagoguddannelse 5 

Personale med kortere pæd. udd. (PGU/PAU) 1 

Personale uden pæd. udd. 3 

Personale med relevant diplomuddannelse 0 

 
Rapporten er udarbejdet på baggrund af dialog med ovennævnte deltagere 
 

Præsentation 

Hvad kendetegner jeres institution? Hvad er i særlig optaget af? 
Børnehuset er optaget af grønne spire.  
I forbindelse med lederskifte i Børnehuset, er der sat fokus på de pædagogiske læreplaner, i forhold til 
struktur og fordybelse i temaerne. Børnemiljøet indgår i arbejdet med læreplanen 
Der er arbejdet et års tid med nye læreplaner, på personalemøder og pædagogmøder  
Materiale fra grønne spire væves sammen med læreplansarbejdet 
Nøgleord for Institutionen:  

 Natur 

 Hjerterum 

 Udvikling 
Der lægges vægt på forældresamarbejde 
 

Fysiske rammer 

Ude og inde 
Gode uden omgivelser, hvor skolens arealer og faciliteter bruges f eks. gymnastiksal m.v. Der er ad-
gang til ture i naturen i hverdagen qua Børnehusets beliggenhed. Uderummet er en naturlig del af pæ-
dagogikken og prioriteres i det daglige arbejde.  
Lidt trangt inde. Det tages der højde for i pædagogikken så børn og voksne fordeles 
 

Psykiske rammer 

 Hvornår er der sidst udarbejdet en APV? 
Sikkerhed ( f.eks. forebyggelse af ulykker, røgfrie miljøer, sikkerhedskrav til legetøj, befordring) 
Hygiejne (  f.eks.:hvad gør I for at opretholde og sikre en god hygiejne blandt børn og personale?) 
Der er udarbejdet en APV i 2017, hvor der er fokus på løft især i vuggestuen. Der er sat piktogrammer til 
de voksne, med retningslinjer for løft 
Pædagogen har været på arbejdsmiljø kurser i februar 2017 
Leder skal på arbejdsmiljø kursus i indeværende år 
Der er nye spritdispensere til brug af de voksne og trådløse sæbedispensere til både børn og voksne 



   

Der er altid håndvask før spisning, samt en generel opmærksomhed på hygiejne i øvrigt som del af en 
naturlig hygiejne kultur i Børnehuset 
 

Pædagogiske rammer 

Hvordan er jeres pædagogiske struktur? 
Der er lige udarbejdet en detaljeret strukturbeskrivelse af hverdagens aktiviteter til brug til nye persona-
ler 
Åbningstiden 6.15 – 17.00 fredag til 16.00 
Der tilbydes morgenmad til kl. 7.15 
Børnene har madpakke og frugt med  
I vuggestuen tilbydes eftermiddagsmad af Børnehuset 
BH fælles samling 8.30 hvor børnene informeres om dagens program og der snakkes om hvilke kam-
merater der er i Børnehuset i dag og hvem der mangler 
Der er to vuggestuegrupper i huset. 
De små vuggestuebørn har samling lige når de har fået morgenmad, med udgangspunkt i det enkelte 
barns behov. De store vuggestuebørn har samling efter formiddagsmad 
Tre spisegrupper på tværs af alder i bh.   
Primært voksenstyret aktiviteter om formiddagen i relation til læreplansarbejdet og fri leg over middag 
Vuggestuens og Børnehavens daglige strukturer ligner hinanden, med en forskel at der i vuggestuens 
tages hensyn til de enkelte børns forskellige behov for mad og søvn 
 

Pædagogisk praksis i forhold til den pædagogiske læreplan 

 Hvordan arbejder I med de 6 læreplanstemaer? 
Hvordan arbejder I  med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø? 
Der er udarbejdet en ny læreplan der skal godkendes på bestyrelsesmøde i slutningen af maj 2017 
Der er en ny hjemmeside under opbygning, hvor den nye læreplan præsenteres.  
Det er den gamle læreplan der ligger på hjemmesiden, ny læreplan er sendt til kommunen 
I forhold til arbejdsprocesser med læreplanen fortæller Bestyrelsesformanden at arbejdet er overladt til 
de professionelle i Børnehuset 
Der arbejdes med hvert tema i to måneder ad gangen – to dage om ugen med fokus på grønne spire 
Der udarbejdes en månedsplan på stuemøder, hvor læreplanstemaerne, kombineres med indsatserne 
omkring grønne spire 
Selve læreplaner er bygget op over smtte modeller og grønne spire 
Der er ligeledes fælles dage på tværs i huset bygget op over smtte 
Temaerne evalueres efterfølgende på stue og personalemøder 
 

Mål, planlægning, dokumentation og evaluering 

Hvordan arbejder I  med målformuleringer, dokumentation og evaluering af den pædagogiske praksis? 
Dokumentation foregår i forskellige medier b.la. via en Facebook side hvor forældre har godkendt det 
materiale der lægges ud, herudover via daglig dokumentation på opslagstavler med billeder og tekst, 
ligesom der sendes sedler med information med børnene hjem.  
Ellers dialog med forældre i dagligdagen.  
Personale er ansvarlig for dokumentation i sin egen børnegruppe  
Børnehuset har et indsatsområde vedr. opkvalificering af en mere systematisk evalueringstilgang der 
kan bidrage til at optimere den pædagogiske praksis.  
Der efterlyses i den forbindelse nogle faglige hjælperedskaber i forhold til evaluering af pædagogiske 
læreplaner 
Børnehuset ønsker at benytte kommunens professionelle materiale vedr. læreplansarbejdet og der 
fremsendes tilbud til Børnehuset om tilkobling til kommunens materiale 
 

Sprogvurderinger 

På hvilken måde udfører I sprogvurderinger? Hvordan arbejder I med sprog i det daglige? 
Fast ansvarlig pædagog på opgaven, der udføre sprogvurderinger på alle tre årige 
Når inst. modtager nye børn foretages en sprogvurdering 
Sproghuset er involveret i forhold til tosprogede og sprogvurderinger 
 

Børn med særlige behov 



   

Hvordan arbejders der med børn med særlige behov?  Særlige procedurer/sustematik? Hvordan opspo-
rer I de børn? 
Godt samarbejde med sprogpædagog fra sproghuset 
Der et ønske om et udvidet tværfagligt samarbejde i tråd med kommunens arbejde i tværfaglige teams 
med fokusgruppemøder. Således at der kan sparres med øvrige professionelle kapaciteter, inden en 
eventuel indstilling, hvor der i forvejen er sat pædagogiske tiltag i værk. 
Der arbejdes efter TOPI i forhold til børn i udsatte positioner 
 

Anerkendelse og inklusion 

Hvordan arbejder I med anerkendelse og inklusion? 
Anerkendelse og inklusion er en del af dagligdagen – en del af den måde vi er på – relateret til vores 
værdi om hjerterum 
Børnehuset har via støtteforeningen fået materialet: fri for mobberi  
I praksis foregår anerkendelse og inklusion ved f eks. ved morgensamling hvor der lyttes og stilles nys-
gerrige spørgsmål herudover sætte der ord på konklifter, hvor den voksne stiller rammer op og påtager 
sig ansvar 
Børnehuset er Marte – meo inspireret  
 

Overgange 

Hvordan arbejder I med overgange?  
Der arbejdes efter TOPI  
Der afholdes et opstartsmøde i overgangen fra vuggestue til børnehave med forældre og pædagog.  
Herefter et trivselsmøde efter tre måneder 
I børnehavedelen er der en forældresamtale 1 x årligt  
Derudover en overleveringssamtale i forhold til overgangen til skole 
 

Det tværfaglige samarbejde 

Hvad er der af tværfagligt samarbejde, og hvordan fungerer det? 
Der er samarbejde med PPL og sproghuset. Der har været et godt samarbejde med psykolog, men en 
erfaring med manglende opfølgning i forbindelse med psykologs barsel, hvor der ikke var tilkoblet ny 
psykolog  
Ønske til et udvidet tværfagligt samarbejde – TOPI 

Kurser og efteruddannelse 

Hvilke planer og muligheder er der? 
Børnehuset har som indsats at uddanne alle personler i Marte – Meo principperne 
Børnehusets personaler kan benytte kommunens tilbud om uddannelse i Marte Meo ved ledige pladser 
på aktuelle hold 
Ellers deltages der i kursustilbud fra sproghuset 
Der er to personaler der skal på kursus i Grønne Spire i maj  
En indsats i børnehuset er at alle kommer på kursus i grønne Spire, hvor der sendes minimum to perso-
nale afsted årligt 
 

  Forældresamarbejde 

Den daglige kontakt 
Forældresamtaler 
Forældremøder 
Forældrearrangementer 
Bestyrelsesformanden oplever et godt niveau for forældresamarbejde 
Der afholdes et forældremøde om året, hvor der kommer en fagperson/ekspert ude fra, der supplerede 
et aktuelt emne f eks. sproglig udvikling 
Der er afholdt et forældremøde hvor personalet fremlagde video og billeder af de daglige aktiviteter, der 
herefter blev drøftet med forældrene 
Lille netværk, leder -  lokalområdet  
Sprog pæd. med i netværk og udveksler 
Sammenslutning af aktiviteter mellem de lokale private inst. 
Stig Brostrøm kommer 18 maj og holder oplæg – i samarbejde med det lille netværk 
Der satses på at der kommer en oplægsholder ude fra 1 x årligt 



   

Der opleves en stor tilslutning i forældregruppe i forhold til forældrearrangementer  
Der afholdes to arbejdsdage om året i forhold til vedligeholdelse  
Ellers er der arrangementer i forbindelse med Børnehusets traditioner med sommerfest, Julearrange-
ment og emneuge i forhold til en støtteforenings fest, hvor støtteforeningen selv laver arrangementet   
Kendetegnet for forældre er at de vil noget for og med Børnehuset 
 

”Lys i øjnene” 

Hvordan efterlever I Viborg Kommunes Børne og Ungdomspolitik – især for dagtilbudsområdet? 
Arbejder efter værdierne i politikken ”Lys i øjnene”   
 

Øvrige forhold? 

Ønsker mere samspil med det kommunale system 
 

Opsamling/ evaluering på dialogen 

Der er udarbejder en ny læreplan, hvor børnemiljø indgår jf. lovgivningen 
Der er et fortsat fokus på mere systematik i evalueringen af læseplanerne, hvor ledelse og personale er 
optaget af faglig optimering og udvikling af Børnehuset 
Der foreslås at benytte materiale fra DCUM – dansk center for undervisningsmiljø   
http://dcum.dk/  
God dialog med opsamling og efterspil 
 
 

 

http://dcum.dk/

