Uanmeldt tilsyn 2019
Rapport for Børnehuset Boblen, Blære

Uanmeldt tilsyn
I kommunale og private daginstitutioner

Navnet på daginstitution: Boblen, Blære Friskole, Skolevænget 3, Blære, 9600 Aars
Besøgsdato: 11. juni 2019

Besøgstid fra kl. 11.15 - 13.15

Pædagoger/personale til stede: 2-3 med arbejdere i børnehaven og 4 i vuggestuen.
De observerede børns alder: 3-6 år.
Antal observerede børn på dagen: 27
Samlet antal børn i daginstitutionen: 27 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn
Anden relevant information:

Formålet med tilsynet
Formålet med tilsynet i Vesthimmerlands kommune er at sikre, at de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat efter
dagtilbudslovens § 3, efterleves i den pædagogiske praksis i dagtilbuddene.
§ 5. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter
dagtilbudsloven og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og
rammer, der er fastsat efter § 3, efterleves.

Tilsynet skal ses som led i kommunalbestyrelsens forpligtigelse til at sikre og udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet, dels generelt for alle
dagtilbud i kommunen og dels som et led i udviklingen af enkelte dagtilbud i kommunen.
Tilsynet omfatter alle dagtilbud med kommunal finansiering.

Rammer for tilsynet
I henhold til Vesthimmerlands kommunes rammer for tilsyn i daginstitutioner, føres der ét uanmeldt tilsyn i ulige år i alle k ommunale og
private daginstitutioner. Rammerne for tilsynet kan findes på www.vesthimmerland.dk.

Overordnet tilbagemelding på det uanmeldte tilsyn
På dette uanmeldte tilsyn har der været fokus på kvaliteten af det pædagogiske miljø i daginstitutionen, særligt de fysiske rammer,
relationer og lege- og aktivitetsmuligheder.
Som vurderingsredskab er anvendt KIDS, der er et dansk vurderingsredskab udviklet af cand. pæd. psych. Charlotte Ringsmose og lektor
cand. Psych. Grethe-Kragh-Müller (www.dpf.dk).
For de tre udvalgte områder kan der højst scores 270 point og mindst 54:
•
Grøn: 181 – 270 point, vedligeholdelse af indsats, eventuelt med opmærksomhedspunkter.
•
Gul: 91 – 180 point, tilpasning af indsats.
•
Rød: 1 – 90 point, behov for ny/ændret indsats.
De konkrete vurderinger af det pædagogiske miljø i dagtilbuddet, er delvis lavet på baggrund af observationer og delvist på baggrund af
dialog med de ledere og medarbejdere der var i institutionen på tilsynstidspunktet.
Daginstitutionen er vurderet til at være grøn.
Det generelle indtryk er, at det er en velfungerende institution i forhold til de områder der har været fokus på i tilsynet.
For at opnå høj kvalitet på flere områder, er der umiddelbart udviklingspotentiale på følgende områder:
-

Opmærksomhed på gode afgrænsede og tematiserede legeområder indendørs, der inspirer og understøtter børnenes leg.
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-

Opmærksomhed på alders- og kønsrelevant legetøj og materialer, der er til rådighed, intakte, stillet indbydende op og er tilgængelig
for børnene, uden de behøver at bede de voksne om dem.
Opmærksomhed på, at legetøj, bøger og materialer i vuggestuen er stillet indbydende op, så de er tilgængelige og inspirerende for
børnene.
Opmærksomhed på tydelighed i alle rum, så børnene ved hvad de må og kan, f.eks. her kan man være fysisk aktiv indendørs.
Opmærksomhed på materialer og legetøj, der understøtter finmotoriske aktiviteter udendørs.
Opmærksomhed på, om medarbejdernes engagement og kommunikation er rettet mod børnene snarer end de voksne, når børnene
er på legepladsen.
Opmærksomhed på, om medarbejderne tilbyder børnene engagerede og længerevarende samspil om det fælles tredje
Opmærksomhed på, om medarbejderne sætter lege i gang i de forskellige legeområder.

Tilsynsførendes navn __________________________________________________
Dato og underskrift _____________________________________________________

Leder af daginstitution navn ______________________________________________
Dato og underskrift _____________________________________________________
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Børne- og familieudvalget
Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
www.vesthimmerland.dk
post@vesthimmerland.dk
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