
   

      Tilsynsrapport  
 
Institution: Nørreå Børnehus 
 
 
Dato for tilsyn:  d. 28. juni 2018_ 
 
Tilstede ved tilsynsdialogen: Didde Møller leder, Mie Fylgraff pædagog i vuggestuen, Franz Holmberg, 
best. Formand og Mie Storgaard pædagogisk konsulent, Viborg kommune 
 
Faktuelle tal 
 

Antal børn indskrevne børn Aktuelle tal 

0-3 årige 12 

3-6 årige 36 

Personale  Antal timer 

Personale med pædagoguddannelse 4 pædagoger 

Personale med kortere pæd. udd. 

(PGU/PAU) 

1 pæd. medhj 

Personale uden pæd. udd. 4 medarbejdere 

Personale med relevant diplomuddan-

nelse 

 

 
 

Præsentation 

Børnehuset er med i Grønne spirer (er certificeret) og er optaget af at  få arbejdet hermed sat i system. 
Det betyder bla. at der arbejdes med et tema 2 måneder ad gangen P.t. er arbejdes der med 8 temaer. 
Det kommende år er der fire temaer, og det skal køre ca. 3 måneder ad gangen. Det handler bl.a.  om 
at udforske naturen.  P.t. er det mariehøns der er temaet, og forældrene bliver også inddrages. Der la-
ves smittemodeller, og de pædagogiske læreplaner afspejler temaerne. Der skal indsendes dokumenta-
tion ( f.eks. billeder). 
   
’Fri for mobberi’ har fyldt fra april, og grundlæggende er der fokus på trivsel. 
 

Opfølgen fra sidste tilsyn 

 
Der er lavet en strategi, hvor det bl.a. er formuleret, at Nørreå børnehus er  ’Et sted udover det sædvan-
lige’. 
 

Fysiske rammer 

 
Der er arbejdet med indretning, og der er skabt gulvplads. Der er kommet en overdækning med god 
plads til at samles udenfor. Der er kommet en Tipi udenfor lågen og som bruges I samarbejde med sko-
len. Børnene er der i tipien ugentligt. 
 
 

Psykiske rammer 

 
Der er sidst udarbejdet APV i marts 2017. Leder har været på arbejdsmiljø udd. Der udarbejdes et års-
hjul, hvor der bl.a. er taget højde for årlige sikkerhedsrunder. 
Der er et fast punkt på p- møderne hvor sikkerheden og forebyggelsen bliver drøftet. Der er røgfrit. 
Legetøjet er er af godkendt fabrikat, og  det der gives fra forældre er også CEE godkendt. 
Få gange kører personalet med børnene, der indhentes tilladelse, og personalet kender sikkerheds pro-
cedurer. 
Der er procedurer i forhold til hygiejne ( håndvask, sprit, berøringsfri vandhaner, papir m.m.) 



   

Pædagogiske rammer 

Der er en fast dagrytme hvor der åbnes sammen med vuggestuen. Der er samling, formiddagsmad fro-
kost, aktiviteter hver formiddag, hvile osv.  
Der er aldersblandede spisegrupper og aldersopdeling faste dage i børnehaven, når der f.eks. arbejdes 
med temaer. 
 

Pædagogisk praksis i forhold til den pædagogiske læreplan 

  
Def er udarbejdet en læreplan, som man skal huske at få i spil i de daglige aktiviteter i vuggestue og 
børnehave. 
Der er to år til implementering af den nye dagtilbudslov ( en ny styrket læreplan). Personalet har delta-
ger I Bupl’s temaaften herom.  Fremadrettet skal leder være opsøgende i forhold til den nye lovgivning 
vedr. det pædagogiske grundlag og læreplanstemaerne.  En god ide vil være at kigge på læring i hver-
dagsrutinerne og læringsmiljøet. 
 De pædagogiske overvejelser i forhold til spisningen er i dag beskrevet. 
 

Mål, planlægning, dokumentation og evaluering 

Mål, dok. og evaluering er indbygget i aktiviteterne. 
Der arbejdes med Smtte – modeller på baggrund af handleplaner fra Grønne spirer.  
Der dokumenters med billeder og med børnenes produkter. Facebook beskriver dagens aktiviteter og 
hensigten med aktiviteterne. Her kan bedsteforældre og andre interesserede følge med. 
Der arbejdes fremadrettet med den pædagogisk analyserende dokumentation og evaluering, og med 
fokus på evalueringskulturen. ’Hvorfor vil vi gerne dokumentere’ skal være styrende. 
 

Sprogvurderinger 

Der er en sprogpædagog der udfører sprogvurderinger på alle 3 – årige og  på de to -sprogede. 
Der er samarbejde med tale-høre konsulent, og der er sproggruppe en gang ugentlig. 
I hverdagen arbejdes der med Hit med lyden. Der har været forældremøde hvor emnet har været oppe. 
Der er ’Bamsebibliotek’, hvor forældre kan låne bøger med hjem. 
Aktiviteterne kan ses på Facebook hvilket giver forældrene større mulighed for at tale sammen med bør-
nene om hvad der er foregået i børnehaven. 
Sprog er et fast punkt på personalemøderne. 
 

De er samarbejde med Børn med særlige behov 

TOPI materialet anvendes 3 gange om året. Ud fra analysemodelen udarbejdes der tiltag, og der samar-
bejdes med forældrene.  Der samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere.  
Kunne ønske sig mere forbyggende indsats i form af f.eks. fokusgruppemøder. 
 

Anerkendelse og inklusion 

Tilgangen til børnene er anerkendende, hvor man ser det enkeltes barns trivsel. Der skal være plads til 
det enkelte barn. Børnene er forskellige og skal  behandles forskelligt. Fri for mobberig giver et fælles-
sprog. Der er opmærksomhed på fællesskabets rolle. 
 

Overgange 

Fra vuggestue til børnehave er der en overgangssamtale og børnene er på besøg i børnehaven. 
Det sammen gælder skolen. Der afholdes åben legestue 3 mdr. inden start i vuggestuen en gang ugent-
lig. Der samarbejdes også med sundhedsplejersken.  
Der arbejdes med et fælles koncept i bh og indskoling. 
 

Det tværfaglige samarbejde 

Det fungerer godt, kan dog opleve ventetid. 

Kurser og efteruddannelse 

Udfra børnehusets retning skal der udarbejdes en kompetenceplan. 
Der er p.t. Grønne spire kurser, Fri for mobberi, deltagelse i sprogkurserne/temaeftermiddage og 
ildfugle kursus  ( natur) 
På sigt planlægges lederuddannelse. 
 



   

  Forældresamarbejde 

 
Forældresamarbejdet er anerkendende og imødekommer forældrenes forskellige behov. Gode arbejds-
dage hvor forældrene byder ind med det man har. Der er en god stemning, og der er god opbakning. 
Der er en forældrebank. 
FAMLY  er en god kommunikationsplatform, ligeledes  Facebook. 
Tingene tages op, når der er problemstillinger.  
Der afholdes forældremøder. 
Der skal gerne være plads til alle, og forældrene opfordres til at lave legeaftaler. 
 

”Lys i øjnene” 

 
Der arbejdes med at få Viborg kommunes politik ”lys i øjnene” ind i børnehusets planer. 
 

Øvrige forhold? 

 
Intet 
 

Opsamling/ evaluering på dialogen 

 
 Børnehuset udstråler faglighed i forhold til indretning, struktur og pædagogisk praksis, hvor trivsel er i 
fokus. Der er et aktivt forældresamarbejde.   
Fremadrettet skal der være fokus på det pædagogiske grundlag og intentionerne jf. ny lovgivning vedr. 
en ny styrket pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal være omdrejningspunktet i den 
pædagogiske praksis jf. lovgivningen. Der arbejdes med evalueringskulturen og den pæd. dokumenta-
tion  i relation til udvikling af den pædagogiske praksis og  centrale mål jf. ny lovgivning.  
 

 


