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1 ORDINÆRT TILSYN I ULFBORG BØRNEHUS
1.1 Pædagogisk tilsyn 2020 - Alle dagtilbud
Deltagere fra dagtilbuddet: Institutionsleder Søs Tofting, bestyrelsesformand Anne-Katrine Kyhl Pedersen og
medarbejderrepræsentant Inge Margrethe Pedersen
Navn på tilsynsførende: Familie- og dagtilbudschef Søren Buch og pædagogisk konsulent Cecilie Falkesgaard Mehl
Dato for tilsyn: 24.06.2020

Kommunens formål med gennemførelse af tilsyn (jf. Dagtilbudslovens rammer):
Formålet med det pædagogiske tilsyn er todelt: 1. Tilsynet skal sikre at lovgivningen på dagtilbudsområdet og de rammer og
eventuelle prioriterede indsatser som Byrådet har fastsat overholdes. 2. Tilsynet skal fungere som et middel til dialog mellem
dagtilbudsområdet og dagtilbuddets bestyrelse, ansatte og ledelse, om den pædagogiske praksis. Tilsynet skal være med til at
understøtte udviklingen af den pædagogiske kvalitet på dagtilbudsområdet. Tilsynsforpligtelsen på dagtilbudsområdet retter sig mod:•
Det indholdsmæssige i dagtilbuddene (Det pædagogiske)•På hvilken måde opgaverne udføres i dagtilbuddene•Økonomiske forhold•
Legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed.
Kommunens beskrivelse af øvrige rammer for tilsynet med hensyn til frekvensen for tilsyn og om der både føres anmeldte og
uanmeldte tilsyn:
Tilsynet i kommunale- og selvejende institutioner, samt dagpleje foretages hvert 2. år.Tilsynet i pulje- og private institutioner foretages
hvert år. Det pædagogiske tilsyn består af et uanmeldt tilsynsbesøg og en tilsyns- og kvalitetssamtale. Formålet med kombinationen
er at supplere en mere struktureret tilsyns- og kvalitetssamtale med et uanmeldt tilsynsbesøg, der kan give et øjebliksbillede af den
pædagogiske praksis, som den udstiller sig på et givent tidspunkt.Ud over det uanmeldte tilsynsbesøg i forbindelse med det
pædagogiske tilsyn, kan der ved opstået behov, foretages yderligere uanmeldte tilsyn, f.eks. i forbindelse med borgerhenvendelser om
kritisable forhold. Tilsynsrapport.Efter gennemførslen af tilsynet udarbejder konsulenten en tilsynsrapport, hvor det i hovedpunkter
fremgår, hvordan der arbejdes i den pædagogiske praksis, udviklingsmuligheder, udfordringer og hvilke emner der skal følges op
på.Senest 5 dage efter modtagelsen af tilsynsrapporten, sender ledelsen den videre til forældrebestyrelsen.Institutionslederen skal
offentliggøre tilsynsrapporten på institutionens hjemmeside.
Kommunens beskrivelse af anledning, fokus og formål med det aktuelle tilsyn eller tilsynsrunde:
Det pædagogiske tilsyn i 2020 omfatter alle kommunale-, selvejende-, pulje- og private dagtilbud i Holstebro Kommune. Tilsynet har ud
over de lovgivningsmæssige krav, fokus på det pædagogiske læringsmiljø, og hvordan Holstebro Kommunes politiske målsætning om
”Udviklende fællesskaber” efterleves i praksis. Som grundlag for dialogen til tilsyns- og kvalitetssamtalen, inddrages data fra
forberedelses- og dialogskemaet, resultater fra lege- og læringsmiljøvurderingen, dagtilbuddets pædagogiske læreplan og
observationer fra det uanmeldte tilsyn.

Rammesætning af Ulfborg Børnehuss tilsyn:
Tilsynet skal være med til, at understøtte udviklingen af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Derfor vil der være et stort fokus på
rammerne for den pædagogiske praksis: Hvordan der arbejdes med det pædagogiske grundlag og den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tilrettelægges og hvilke udviklingsmuligheder og udfordringer dagtilbuddet står overfor.
Som grundlag for dialogen til tilsyns- og kvalitetssamtalen, inddrages data fra forberedelses – og dialogskemaet, resultater fra legeog læringsmiljøvurderingen, dagtilbuddets pædagogiske læreplan samt observationer fra det uanmeldte tilsyn.
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Primære opfølgningspunkter fra Ulfborg Børnehuss seneste tilsyn:
Hjemmesiden: Takster for forældrebetaling 2018 skal lægges på hjemmesiden. Er bragt i orden.
Bygninger: Restaurering af køkken og vuggestuens placering: Det har ikke været en prioritet, tages gen på et senere tidspunkt.
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2 RAMMEBETINGELSER
2.1 Medarbejdere og ledere
2.1.1 Medarbejdergruppen
Lederens besvarelse:
Pædagogiske uddannelse

Antal medarbejdere

Ingen pædagogfaglig uddannelse

4

Pædagogisk grunduddannelse (PGU)
Pædagogisk assisten (PAU)

2

Seminarieuddannet pædagog

4

Videregående pædagogisk uddannelse
Videregående leder og/eller anden akademisk uddannelse
Pædagogstuderende
Pædagogisk assistent elev
Anden relevant uddannelse
Ressourceperson

Antal medarbejdere

Alkohol nøglepersoner

0

Nøglepersoner for psykisk syge

1

2-sprogsansvarlige

1

Sprogansvarlig (kontere kursus i Sprogpakken)

1

Nøglepersoner for fysisk og psykisk overgreb

0

Andre relevante ressourcepersoner

0

Uddannelsesniveau i ledergruppen

Antal

Lederuddannelse på diplomniveau

0

Lederuddannelse på masterniveau

0

Anden lederuddannelse

0

Er fordelingen mellem uddannede og ikke-uddannede passende? Ja

2.1.2 Medarbejderudvikling
Lederens besvarelse:
Beskriv kort de kurser og uddannelsesforløb, der er blevet afholdt midler til i det forløbne år:
Der har været fokus på de nye styrket læreplaner. 2 medarbejder skulle have været på BUPL´s års konference i marts. Desværre
aflyst.2 faglig fyrtårn 20191 diplommodul faglig fyrtårn
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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

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Personalet i Ulfborg børnehus er uddannet i De Utrolige År (DUÅ), - det oplyses at personalet med jævne mellemrum booster arbejdet
med DUÅ, og opdaterer de pædagogiske redskaber i forhold til den aktuelle børnegruppe.

2.1.3 Medarbejdertrivsel
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er antallet af opsigelser acceptabelt?

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
1 opsagt sin stilling 20201 afskedigelse

Ved ikke
Er niveauet af sygefravær
acceptabelt?

2,0

1
Slet ikke

0%

2

3

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Der arbejdes løbende på, at nedbringe sygefraværet. Der var været kontinuerligt opfølgning på medarbejder med sygefravær siden
november 2019.

2.1.4 Samarbejde
Lederens besvarelse:
Beskriv kort samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne i dagtilbuddet
Som leder oplever jeg et godt samarbejde på alle niveauer.
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Ved ikke
Er samarbejdet mellem ledelsen og
medarbejderne velfungerende?

4,0

Er det interne samarbejde i
medarbejdergruppen velfungerende?

0%

3,0

0%

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

4,0
1
Slet ikke

2

3

0%
4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Det tænker jeg også medarbejderne skal komme med deres udsagn om. Jeg gør mit til som leder, at der er styr på arbejdsplan, drift og
organiseringen i Ulfborg Børnehus. Der er arbejdes målrettet på udarbejdelse af de nye styrket pædagogisk læreplan. Der er udarbejdet
husstruktur, årshjul mm. Arbejdsplansplanen og ferie regler overholdes

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Lederen peger på at der er brug for at der arbejdes med organiseringen og strukturen i rammerne for dagtilbuddet. Dette understøttes
af observationer fra det uanmeldte tilsyn.Arbejdet med dette er i gang. Fra 1. august 2020 arbejdes der ud fra en ny organisering, hvor
børn og voksne er opdelt i 3 grupper, så alle ved hvor de skal være og hvornår.

2.1.5 Ledelsen
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er det interne samarbejde i
dagtilbuddets ledelsesteam
velfungerende?

100%

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

5,0

0%

Føler du dig tilpas i rollen som leder?

5,0

0%

Oplever du som leder et konstruktivt
samarbejde med forvaltningen?

5,0

0%

1
Slet ikke

2

3

Uddyb eventuelt dit svar:
Jeg har ingen leder sparring på matriklen. (Derfor ved ikke)
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det kan oplyses at Ulfborg børnehus fik ny leder den 1. november 2019
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2.2 Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentant og
arbejdsmiljørepræsentant
Lederens besvarelse:

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

4,0

Inddrages kommunens
personalepolitik i ledelsen af
dagtilbuddet?

0%

2,0

0%

Afholdes der timer til
tillidsrepræsentantarbejde i
dagtilbuddet?

4,0

0%

Afholdes der timer til
arbejdsmiljørepræsentantarbjede i
dagtilbuddet?

4,0

0%

Afholdes der
medarbejderudviklingssamtaler
(MUS) hvert år?

4,0

0%

1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Jeg afholder mus-samtaler i 2020. Jeg har udarbejdet et lokalt skema til medarbejder forberedelse til mus-samtalen.Åben for
medarbejder sparring og samtaler, hvis medarbejderne har behov for det. Arbejdsplanlagte timer til TR/AMR hver uge. Planlagt til
samme dag BUPL/FOA. L-MED møder fastlagte på årshjul. L-MED kan akut indkaldes fx i forbindelse med Covid-19.Tæt samarbejde
med TR.
Beskriv eventuelle overvejelser vedørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående vurderinger giver anledning til:
Jeg skal være opmærksom på Holstebro kommune´s personalepolitik. Der er udarbejdet en lokal personalehåndbog med de
lokaleretningslinjer.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Opmærksomhed på at indarbejde Holstebro Kommunes personalepolitik i Ulfborg børnehus´ personalehåndbog, så de understøtter
hinanden.
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2.3 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:
Der er en aktiv bestyrelse. Forældrene er gode til at komme med undrende spørgsmål og der er et konstruktivt samarbejde.
Beskriv eventuelle overvejelser vedørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående vurderinger giver anledning til:
Jeg reflekterer med bestyrelsen over, hvordan vi kan få forældrene til at være mere aktive på intra. Både i at læse beskeder, til og
framelding samt indberetning af ferie.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Dagtilbuddet har fokus på at lægge materialer ud om det pædagogiske indhold og børnenes læring på Børneintra, så forældrene kan
læse det. Der har været arbejdet med dette område i bestyrelsen, og det kunne være et område der fremover kunne arbejdes yderligere
med. Hvordan gør man Børneintra og senere AULA attraktivt at bruge for foældrene?

2.3.1 Mental sundhed
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes mentale sundhed og trivsel
Personalet har opmærksomhed på det enkelte barns trivsel, de går i dialog med forældrene, hvis de oplever noget som giver anledning
til undrende ved barnet samt de henter sparring ved relevante eksterne samarbejdspartner i kommunen.
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Ved ikke
Har alle børn et fortroligt
tilhørsforhold til mindst en voksen?

4,0

0%

Arbejder dagtilbuddet målrettet med
at forebygge mobning?

3,0

0%

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

3,0

0%

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

4,0

0%

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

4,0

0%

1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der arbejdes på at skabe trygge rammer i institutionen, så børnene synes at det er et rart sted at komme.

2.3.2 Hygiejne
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med hygiejne
Jeg har som leder på dagtilbud haft et særlig fokus på hygiejne, da der i vintermånederne er mange små syge - syge børn og
personale. Hvordan kan vi undgå smittespredning. Vi er blevet hjulpet godt på vej af Covid-19. Her er blevet lavet nye holdbare rutiner,
som kan bruges fremadrettet.

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 ...

4,0

0%

Er der udfordringer med at
opretholde god hygiejne i
dagtilbuddet?

3,0

0%

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

3,0

0%

1
Slet ikke

2
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4
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2.4 Øvrige tilsynselementer
2.4.1 Økonomi
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger ved seneste budgetgennemgang? Ja
Beskriv kort de handlinger, som bemærkningerne har givet andledning til?
Ulfborg børnehus har 240.000 kr i underskud. Dette er et mere forbrug i 2019.Der kan ikke reduceres i personaletimerne. Hvis der skal
bemandes forsvarligt i alle åbningstimerne. Der arbejdes på alternative løsninger i driften samt flytning af vuggestuen til huset.
Beskriv kort dagtilbuddets generelle økonomiske situation:
Økonomisk udfordring at drive en lille institution særligt ved medarbejders sygdom, opsigelser og fravær.

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?

0%

3,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til styre
dagtilbuddets økonomi?

4,0
1
Slet ikke

2

3

0%
4
5
I meget høj grad

2.4.2 Bygninger
Beskriv kort dagtilbuddets generelle vedligeholdelsestilstand
Jeg har ikke deltaget i bygningsgennemgang. Jeg er viden om, at pavillonen som vuggestuen er i nu, ikke er i en stand der gør at den
kan flyttes.
Beskriv kort hvordan I sikrer vedligeholdelse af dagtilbuddets bygninger
Det ligger på forvaltnings niveau. Derudover vedligeholder pedellen de som ligger indenfor hans kompetence område.

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

2,0

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

2.4.3 Sikkerhed
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med sikkerhed
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Jeg kan finde et legeplads tilsyn fra 2017. Der er godkendt. Der er små mangler, der skulle udbedres.

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

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Legepladsinspektion skal foretages hvert år. Det oplyses at der har været legepladsinspektion den 17. august 2020.

2.4.4 Brand
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger ved seneste brandinspektion? Nej
Lederens besvarelse:

Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til forebyggelse af brand og øvelser i tilfælde af brand
Der er udarbejdet brandinstrukser. Gennemgås på P-møde 1 gang årligt. Nye medarbejder introduceres for brandinstrukserne.
Proceduren er ligeledes tilgængelig i medarbejder håndbogen.

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

4,0

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

0%

2,0
1
Slet ikke

0%
2

3

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det anbefales at lave en brandevakueringsøvelse hvert år, så personalet er forberedt i tilfælde af brand.

Har alle medarbejdere grundkursus i førstehjælp? Ja alle
Hvor ofte tilbyder i opfølgningskursus? hvert 2. år

2.5 Lokale spørgsmål
Lederens besvarelse:
Det pædagogiske læringsmiljø: Hvordan arbejdes der med, at skabe rammerne for et udviklende pædagogisk læringsmiljø? Hvilke
metoder og aktiviteter bruges til at nå målene? Hvordan tager det pædagogiske læringsmiljø højde for børn i udsatte positioner?

Vi har hele foråret arbejdet med lege og læringsmiljøer i hele institutionen og grupperne. Tage fokus på enkelt dele i vores praksis.
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Garderoben, spisesituationer osv. Derudover har fokusset været at få skabt gode lege stationer på grupperne. Vi har brugt procesarket
til at analysere dette.Lege og læringsmiljøerne samt personalet tager afsæt i at få inkluderet alle børn, således alle børn er en del af et
fællesskab og legegrupper. Personalet deler nogle gange børnene i faste legegrupper.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der er igangsat et struktureret arbejde med årshjul, hvor det er tydeligt, hvornår der skal arbejdes med forskellige temaer i den
pædagogiske praksis. Der har i den forbindelse været arbejdet med, hvordan børnene oplever læringsmiljøerne, og hvordan disse
organiseres på en god måde.

Lederens besvarelse:
Evalueringskultur: Hvordan arbejdes der med etablering af en evalueringskultur i dagtilbuddet?

Der er startet en proces med at evaluerer egen praksis. Dette gøre med procesarket. Alle medarbejder har i Covid-19 skulle lave et
proces ark over morgenrutinen i huset. Vi skal have fælles evaluering på p-møderne. Der arbejdes også med forløbsbyggeren i H&H.
Der udarbejdes også dialogprofiler, sprogvurderinger og alsidig udvikling i H&H.Daglig sparring/refleksion af børnene og egen praksis
med leder eller kollegaer.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der arbejdes hen imod at skabe en evalueringskultur, - startende med evaluering på enkeltbarns niveau og evaluering af aktiviteter og
temauger.

Lederens besvarelse:
Forældresamarbejde: Hvordan arbejdes der med forældresamarbejde, om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Vi er i dialog med forældrene om barnet trivsel, udvikling og dannelse både i dagtilbud og i hjemmet. Forældresamarbejdet bygger på
et konstruktivt og tillidsskabende relation imellem os og familien. Vi kommunikere med forældre i garderoben, via intra og til planlagte
møder. Vi tilbyder opstartsmøde efter 3 mdr og ved overgangen til skole 5 år. Derudover ved behov.

Lederens besvarelse:
Kompetenceudvikling: Hvordan arbejdes der med at personalet har de kompetencer der skal til for, at understøtte og kvalificere
arbejdet med at etablere pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Vi har arbejdet med det pædagogiske grundlag og læreplanstemaerne i foråret 2020. Personalet opøver kompetencer ved at læse,
høre, diskutere det pædagogiske grundlag. Således vi står på en fælles pædagogisk platform.

Lederens besvarelse:
Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik: Hvordan arbejdes der med den politiske målsætning?: ”I løbet af de næste to år vil vi se
en stigning af børn og unge, der oplever sig selv som en værdifuld del af, et eller flere af de fællesskaber, vi tilbyder” (2019-2020)

I Ulfborg Børnehus har vi udarbejdet en smittemodel, som belyser det konkrete arbejde hos os med børn og unge politikken.
Beskrivelserne er tilgængeligt på intra.Det ligger op af vores arbejde med de nye styrket læreplaner og arbejdet med DUÅ.
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3 EVALUERING AF RESULTATER
3.1 Trivsel
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med børnenes trivsel
Vi arbejder inkluderende og med pædagogiske strategier finder vi legefællesskaber til alle børn. Vi er observerende og lyttende på
børns udsagn. Vi forfølger og er undersøgende på de tegn børn udviser. Vi underretter og efterspørg ekstern samarbejdspartner, når vi
har behov for andres øjne og hjælp.
Antal børn, der med udgangspunkt i en dialogprofil er vurderet i forhold til trivsel indenfor det sidste år:

2020

2019

2018

Pædagoger

Forældre

Pædagoger

Forældre

Pædagoger

Forældre

Børn 9-14 mdr.

0

0

3

0

3

0

Børn i 2-års alderen

0

0

2

0

8

2

Børn i 3-års alderen

1

0

23

10

16

8

Børn i 4-års alderen

19

8

20

12

11

7

Børn i 5-6-års alderen

3

0

3

0

28

1

Total

23

8

51

22

66

18

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er antallet af børn, som er vurderet i
forhold til trivsel, tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Uddyb eventuelt din vurdering:
Ja, Vi opfanger og reagerer på det vi ser og undre os over i hverdagen.

Forældrenes vurdering af deres barns trivsel i forbindelse med dialogvurderingerne gennem det/de sidste år

14

Ulfborg Børnehus

Daginstitutionsrapport

Antal svar
8

3,9

Trives godt alt i alt?

3,7

22

3,8

Glad for at være i dagtilbuddet

8

3,6

22
3,8

Tryg ved de voksne i dagtilbuddet

8

3,9

22

3,1

Er en del af fællesskabet

8
3,5

22
3,8

Er generel sund og rask

8

3,9
1
2020

2

3

22
4

2019

Note: Resultaterne stammer fra forældrenes dialogvurderinger

Antal svar
Hvor godt vil du sige dit barn trives
sådan alt i alt?

3,9

18

Er barnet generelt glad for at være i
dagtilbuddet?

3,9

18

Er barnet tryg ved de voksne på
stuen/den gruppe barnet tilhører?

3,9

18

1

2

3

4

2018
Note: Resultaterne stammer fra forældrenes dialogvurderinger - den tidligere læreplan

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af deres børns
trivsel tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering af forældrenes tilbagemeldinger vedrørende trivsel:
Forældrevurderingen ligger på dialogprofilerne i gennemsnittet over 3. Hvilket er tilfredsstillende. Forældrenes tilbagemeldinger i
dagligdagen kommer mest på konkrete oplevelser eller handlinger. Vi tager udgangspunkt i det enkelte børnś behov og ageren i
fællesskabet. Lytter og agere på forældrenes tilbagemeldinger.

Lederens besvarelse:
Beskriv eventuelle overvejelser vedrørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning til:
Vi tilpasser og justerer hele tiden vores praksis, således vi indretter vores os bedst muligt til at understøtte kerneopgaven.
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3.2 Inklusion og relationer
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med inklusion:
Vi inkludere alle børn i vores tilbud, organiserer og tilpasser vores praksis udfra barnets og børnenes behov, men nogle børn trives
bedre i mindre rammer og med en specialpædagogisk indsats, som vi ikke kan tilbyde i den givende ramme. Pædagogerne vurderer at
børnene i høj grad er trygge i Ulfborg børnehus

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der arbejdes på at have et særligt fokus på børn i udsatte positioner, - hvordan kommer de med i leg og læringsmiljøer og ind i
forskellige legegrupper.

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er børnenes løbende tilkendegivelser
af at have gode venner
tilfredsstillende?

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

4
5
I meget høj grad

Pædagogernes angivelse af barn - voksen relationen angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det seneste år:

Antal svar
Oplever du, at barnet er tryg ved de
voksne i dagtilbuddet?
1
2020

2

3,9

23

3,9

51

3

4

2019

Note: Resultaterne stammer fra pædagogernes dialogvurderinger

Antal svar
Er der en god relation mellem børn
og voksne?

3,8
1

2

3

66
4

2018
Note: Resultaterne stammer fra pædagogernes dialogvurderinger - den tidligere læreplan

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er pædagogernes løbende
tilkendegivelser af barn voksenrelationerne i dagtilbudd...

3,0

1
Slet ikke

2

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt dine vurderinger:
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Pædagogerne vil gerne have mere tid til det enkelte barn og relationen hertil samt mere tid til arbejdet i små grupper.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Lederen oplyser at der er en opmærksomhed på de enkelte børn, og samarbejder med personalet om, hvilke tiltag der skal sættes i
værk.

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er inklussionen af børn i
dagtilbuddet tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Begrund eventuelt din vurdering:
Vi rummer børn med mange forskellige udfordringer som hver dagen til tilpasses og organiseres efter.

Ved ikke
Er der et eller flere af børnene, hvor
der bør gøres mere end der gøres i
dag i forhold til at sikre soci...

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

4
5
I meget høj grad

Begrund eventuelt din vurdering:
Der er børn som kræver store indsatser for at understøtte deres sociale udvikling, som der ikke nødvendigvis er mulighed for i den
nuværende ramme.

Beskriv eventuelle overvejelser vedr. handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning til:
Det kunne være fordelagtigt, at der var en ressourcepædagog til at understøtte indsatser på givende børn, således opnås større
mulighed for inklusion.
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3.3 Børnenes sundhed
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med sundhed blandt børnene:
Vi har fokus på sund kost, motion, motorik og bevægelse. Udgangspunktet i det hele barn med afsæt i den nye styrket pædagogisk
læreplan.Der er høj højscore på pædagogernes vurdering på børnenes sundhed. Men svar antallet er kun på halvdelen ad de
adspurgte.

Pædagogernes angivelse af børnenes sundhed angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det seneste år:

Antal svar
Vil du generelt betegne barnet som
sund og rask?
1
2020

2

3,8

23

3,8

51

3

4

2019

Note: Resultaterne stammer fra pædagogernes dialogvurderinger

Antal svar
Vil du generelt betegne barnet som
sund og rask?

3,8
1

2

3

66
4

2018
Note: Resultaterne stammer fra pædagogernes dialogvurderinger - den tidligere læreplan

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er pædagogernes løbende
tilkendegivelser af den generelle
sundhed i børnegrupp...

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering
Ja.
Lederens besvarelse:
Beskriv eventuelle overvejelser vedr. handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning til:
Vi er en DGI institution. Der er igennem årene opnået store kompetencer indenfor motorik og bevægelse. Vi er en medarbejder som er
uddannet motorik vejleder.
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3.4 Fysiske rammer
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets fysiske rammer:
Ulfborg børnehus er en ældre institution, som der er kommet flere tilbygninger på. Der er mange rum, som indbyder til opdeling af leg i
mindre grupper. Vi har en stor legeplads med store udfoldelsesmuligheder. Vi har mange mindre overdækket steder på legepladsen,
som gør at vi kan være ude i alt slags vejr.Det er svært, at vurderer på den lille tilbagegang i tilfredsheden med de udendørs faciliteter.
Der er stadigvæk høj tilfredshed, hvis 8 svar kan være repræsentativ for forældregruppen.

Forældrenes vurdering af dagtilbuddets udendørs faciliteter angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det sidste
år:

Antal svar
3,8
Er dagtilbuddets udendørsfaciliteter
alt i alt tilfredsstillende?

8

3,6

22
4,0

1
2020

2

2019

3

18
4

2018

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af tilfredsheden med
udendørsfaciliteter...

5,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Forældrenes vurdering af dagtilbuddets indendørsfaciliteter til "tummel og leg" angivet i forbindelse med
dialogprofilerne over det sidste år:

Antal svar
3,8
Er dagtilbuddets faciliteter til tummel
og leg tilfredsstillende?

8

3,7

22
4,0

1
2020

2

2019

3

18
4

2018

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af tilfredsheden med
indendørsfaciliteterne til "tummel ...

5,0

1
Slet ikke

2
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4
5
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Forældrenes vurdering af dagtilbuddets indendørs faciliteter til "ro og fred" i forbindelse med dialogprofilerne over
det sidste år:

Antal svar
3,1

Er der tilfredsstillende muligheder
for at børnene kan opsøge ro og
fred?

8

3,2

22
3,6

1
2020

2

2019

3

18
4

2018

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af tilfredsheden med
indendørsfaciliteterne til "ro og fre...

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

4

5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering:
Personalet skal huske at bruge alle rum og alle arealer, således børnene ikke er/bliver samlet på lidt plads.
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3.5 Sprogvurdering
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes sprog
Vi arbejder meget med børns sprog. Den sprogansvarlige pædagog har 2 timer om ugen til sprogarbejdet. Således hun kan lave
mindre sproggrupper til at understøtte sprogindsatsen.Ulfborg børnehus har en del flere sproget børn. Vi har et tæt samarbejde med
tale/hørepædagogen.

Antal sprogvurderede børn i dagtilbuddet fordelt på alder:
2020

2019

2018

3-årige

5

16

16

4-årige

1

1

6

5-årige

0

9

7

6-årige

0

7

0

Total

6

33

29

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er antallet af sprogvurderede børn i
dagtilbuddet tilfredsstillende?

2,0

1
Slet ikke

0%

2

3

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering:
Der er vurderet for få børn i første 1/2 del af 2020. Hvilket der er blevet rettet op på den sidste månedstid.

Resultater for talesproglige færdigheder opdelt på indsatsgrupper:

Antal
svar
2020

17

2019

18

2018

83
12

21
0%

10
25%

Særlig indsats

50%
Fokuseret indsats

Ikke placeret
Lederens besvarelse:

21

6
70

33

69

29
75%

Generel indsats

100%
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Ved ikke
Er resultatet tilfredsstillende?

2,0

1
Slet ikke

0%

2

3

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering:
Sprogvurderingerne viser samme niveau som tidligere år, men der er kun udfyldt 5 besvarelser på nuværende tidspunkt i 2020. Derved
kan denne graf ændres i løbet af 2020. Der er en overvægt af børn med behov for særlig indsats eller fokusset indsats.

Resultater for før-skriftlige færdigheder opdelt på indsatsgrupper:

Antal
svar
2020

100

2019

12

2018

15

29

1
59

8

62

0%

25%
Særlig indsats

50%
Fokuseret indsats

17
15

75%

13

100%

Generel indsats

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

Ved ikke
Er resultatet tilfredsstillende?

2,0

1
Slet ikke

0%

2

3

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Beskriv eventuelle overvejelser vedrørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning til:
Ulfborg Børnehus skal have ekstra fokus på sproget og sprogindsatser hos børnene.
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3.6 Lege- og læringsmiljøvurdering

Svarandel blandt fagpersonalet ved seneste Lege- og læringsmiljøvurdering i dagtilbuddet:
Inviterede

Antal svar

Svarprocent

Fagpersonale

10

6

60%

- Ledere

1

0

0%

- Medarbejdere

9

6

67%

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er svarandelen blandt fagpersonalet
tilfredsstillende?

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering:
Jeg har ikke som leder udfyldt leg-og læringsmiljøvurdering i Ulfborg Børnehus.

Resultat af seneste Lege- og læringsmiljøvurdering i dagtilbuddet:

Ledelse af børnegrupper og
læreprocesser
Børnefællesskaber

3,8
3,9

Overgange og sammenhæng

3,9

Forældresamarbejde

4,0
1

2

3

4

5

Medarbejder
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er resultatet tilfredsstillende?

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering:
Vi kan altid analysere og reflektere over egen praksis, således den forbedres til gavn for børnene.

Lederens besvarelse:
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Beskriv eventuelle overvejelser vedr. handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning til:
Vi skal arbejde meget mere med evaluering af egen praksis.
De fem spørgsmål der fik henholdsvis den højeste (grøn) og den laveste (rød) vurdering i lege- og
læringsmiljøvurderingen

Medarbejderne er imødekommende
overfor børnene, så de føler sig
velkomne og set

4,7

Medarbejderne ser gode relationer til
børnene som en forudsætning for
børnenes læringsudbytte

4,5

Medarbejderne tager udgangspunkt i
det børnene kan og støtter deres
fortsatte udvikling

4,5

Medarbejderne imødekommer
forældrenes forskelligheder (social
baggrund, kultur, personlighed mv.)

4,5

Medarbejderne anerkender børnenes
følelser (ex. frustrationer og
følelsesudbrud) og guider dem...

4,3

Forældrene involveres i
dagtilbuddets aktiviteter med
udgangspunkt i den enkel...

3,3

Medarbejderne inddrager den
nødvendige specialviden om børn
med særlige behov og børn i udsat...

3,3

Medarbejderne får den nødvendige
faglige rådgivning og vejledning i
arbejdet med at skabe fællesskab...

3,3

Medarbejderne har den nødvendige
specialviden om børn med særlige
behov og børn i udsatte positioner

3,0

Dagtilbuddet og den/de primære
aftagerskoler har fælles
retningslinjer f...

2,8

1

2

3

4

5

Lederens besvarelse:

Ved ikke
De fem spørgsmål der fik
henholdsvis den højeste (grøn) og
den laveste (rød) vurdering i lege- ...

3,0

1
Slet ikke

2

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering:
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Før- skole arbejdet og samarbejdet med skolen skal være mere systematiseret og planlagt i 2020/2021
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Grunden til at der ikke scores så højt på samarbejdet med de primære aftagerskoler kan være, at der ikke er overleveringsmøder med
skolerne mere.
Lederens besvarelse:
Beskriv eventuelle overvejelser vedr. handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning til:
Vi får generelt mere og mere styr på organiseringen. Rutiner og arbejdet på gruppe niveau.
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4 ORDINÆRT TILSYN I ULFBORG BØRNEHUS
4.1 Sammenfatning/primære opfølgningspunkter

Efter tilsyns- og kvalitetssamtalen udarbejder lederen en udviklingsplan for de indsatsområder, der er aftalt mellem forvaltning og
leder. Udviklingsplanen beskriver, hvordan dagtilbuddet vil arbejde med at forbedre udvalgte indsatsområder.
Udviklingsplanen fremsendes til sekretariatet i Børn og Unge 3 uger efter tilsyns- og kvalitetssamtalen.
Der følges op på arbejdet med udviklingsplanen i løbende formelle samtaler mellem leder og forvaltning.
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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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