Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg
Esbjerg Kommune fører tilsyn med dagtilbud jf. Dagtilbudsloven og Retssikkerhedsloven med
afsæt i Byrådets tilsynskoncept.
Dagtilbuddets navn
Mødedeltagere

Sankt Nikolaj Private Børnehave

Tilsynsdato

2. december 2016

Anne de Renouard (leder), Juliana Jonsdottir
(bestyrelsesformand), Jørn Christensen (dagtilbudskonsulent)
og Jesper Odderskov (dagtilbudskonsulent)

Konklusion
Straksindsats

Fokusområde

Godkendt

Børns udvikling og læring

X

Børns trivsel

X

Overgange

X

Forældresamarbejde

X

Strategier og indsatsområder

X

Sikkerhed og hygiejne

X

Kommentarer:
Børns udvikling og læring
Der arbejdes med ½årsplan, månedsplan og ugeplan. Børnene er inddelt i tre
aldersopdelte grupper. Der udarbejdes SMITTE for nogle af de planlagte aktiviteter.
Børnehaven har udarbejdet en pædagogisk læreplan med beskrevne mål, metoder og
aktiviteter mm. Der er fokus på børnenes læring i aktiviteterne, hverdagssituationerne
og legen, men der kan med fordel arbejdes mere systematisk med læreplanens mål i
disse læringsrum. Børnehaven anvender DPU ifm. sprogvurdering og børn med særlige
behov.
Børnehaven har en del to-sprogede børn – hvor der er lavet sprogvurdering og det
anbefales fremadrettet at lave halvårlig sprogvurdering på disse børn.
Børns trivsel
Der er fokus på børnenes trivsel (fokusområde i 2016/17), med aktiviteter som Fri for
Mobberi, børneyoga og børnemassage. Der arbejdes med at sikre et godt børnemiljø,
hvor børnene selv inddrages i vurderingen af deres børnemiljø (DCUMs materiale). Der
er en bevidsthed om at skabe rolige rammer indendørs. Noget af dagen er kun 1/3 af
børnene i børnehavens lokaler, mens de øvrige børn er i gymnastiksal og i udegruppe.

Forældresamarbejde
Der er et godt forældresamarbejde med god information til forældrene. Der gives
udtryk for, at personalet opleves som imødekommende med tid til daglig dialog om
barnet.
Sikkerhed
Der er lavet legepladsinspektion i 2015 og fulgt op på rapportens anmærkninger. Søm
på klatretårn skal fjernes/slåes i. Låge ud til Nørregade er fast aflåst. Vinduer ud til
Nørregade er blevet sikret med sikkerhedshaspe.
Håndtag på rengøringsrum (stueetage) skal repareres. Rengøringsrum i kælder skal
sikres (ex. med krog).
Leder har gennemgået kommunens retningslinjer for magtanvendelse. I tilfælde af at
der anvendes magt overfor et barn, orienteret barnets forældre, og der laves et notat,
der gennemgås med leder og bestyrelsesformand.
Børnehaven har en overskuelig og informativ hjemmeside.
Pædagogandel i børnehaven: 78%

Tilsynet er på vegne af Esbjerg Kommune foretaget af Jørn Christensen og Jesper Odderskov.

