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1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNE UNIVERSET
MEJDAL
1.1 Pædagogisk tilsyn 2020 - Alle dagtilbud
Deltagere fra dagtilbuddet: Institutionsleder Simon Tang
Navn på tilsynsførende: Familie- og Dagtilbudschef Søren Buch og konsulent Cecilie Falkesgaard Mehl
Dato for tilsyn: 13. august 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 Børne Universet Mejdals 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 lege- og læringsmiljøvurderingen,
dagtilbuddets pædagogiske læreplan samt observationer fra det uanmeldte tilsyn.
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Primære opfølgningspunkter fra Børne Universet Mejdals seneste tilsyn:

Hjemmesiden: Den pædagogiske læreplan og tilsynsrapporten skal offentliggøres.
Status ved dette års tilsyn: Den nye pædagogiske læreplan er offentliggøres pr 1. nov. 2020. Den
nyeste tilsynsrapport offentliggøres.
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2 RAMMEBETINGELSER
2.1 Medarbejdere og ledere
2.1.1 Medarbejdergruppen
Lederens besvarelse:
Pædagogiske uddannelse

Antal medarbejdere

Ingen pædagogfaglig uddannelse

5

Pædagogisk grunduddannelse (PGU)
Pædagogisk assisten (PAU)

2

Seminarieuddannet pædagog

13

Videregående pædagogisk uddannelse
Videregående leder og/eller anden akademisk uddannelse

2

Pædagogstuderende

1

Pædagogisk assistent elev

3

Anden relevant uddannelse
Ressourceperson

Antal medarbejdere

Alkohol nøglepersoner

1

Nøglepersoner for psykisk syge

1

2-sprogsansvarlige

1

Sprogansvarlig (kontere kursus i Sprogpakken)

1

Nøglepersoner for fysisk og psykisk overgreb

1

Andre relevante ressourcepersoner
Uddannelsesniveau i ledergruppen

Antal

Lederuddannelse på diplomniveau
Lederuddannelse på masterniveau
Anden lederuddannelse

1

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:
Stærkere dagtilbudDiplommodul i styrkede pædagogisk læreplan, FyrtårnYderligere 2 diplommoduler Alle medarbejdere på
weekendkursus i de styrkede pædagogiske læreplanerKompetenceudviklingsaftner for alle medarbejdere
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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?

5,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Ved kvalitetssamtalen fortalte leder endvidere, at dagtilbuddets pædagogiske personale i løbet af efteråret ville starte op på et
uddannelsesforløb i De Utrolige År.

2.1.3 Medarbejdertrivsel
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er antallet af opsigelser acceptabelt?

5,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad
Ved ikke

Er niveauet af sygefravær
acceptabelt?

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

4
5
I meget høj grad

2.1.4 Samarbejde
Lederens besvarelse:
Beskriv kort samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne i dagtilbuddet
Vi har et tæt og konstruktivt samarbejde

Ved ikke
Er samarbejdet mellem ledelsen og
medarbejderne velfungerende?

5,0

Er det interne samarbejde i
medarbejdergruppen velfungerende?

4,0

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

0%

5,0
1
Slet ikke

2

3

6

0%

4
5
I meget høj grad

0%
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2.1.5 Ledelsen
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er det interne samarbejde i
dagtilbuddets ledelsesteam
velfungerende?

5,0

0%

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?

4,0
1
Slet ikke

2

3

7

0%
4
5
I meget høj grad
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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

0%

Inddrages kommunens
personalepolitik i ledelsen af
dagtilbuddet?

5,0

0%

Afholdes der timer til
tillidsrepræsentantarbejde i
dagtilbuddet?

5,0

0%

Afholdes der timer til
arbejdsmiljørepræsentantarbjede i
dagtilbuddet?

3,0

0%

Afholdes der
medarbejderudviklingssamtaler
(MUS) hvert år?

5,0

1
Slet ikke

2

3

8

4
5
I meget høj grad

0%
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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:
Det daglige forældresamarbejde med det pædagogiske personale omkring barnets udvikling og trivsel er velfungerendeVi kunne
ønske større opbakning fra forældrene til at holde sig opdaterede på fx BørneIntra

2.3.1 Mental sundhed
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes mentale sundhed og trivsel
Det psykiske børnemiljø handler om, hvordan børnene trives med hinanden og de voksne. Det handler om fællesskab, venskab,
tryghed, medbestemmelse og inklusion. Målet med vores inklusionsarbejde og arbejdet med ”Fri for mobberi” er, at alle børn og
voksne tager ansvar for, at alle har det godt. At have det godt betyder, at andre accepterer og har respekt for den enkelte, og at den
enkelte oplever sig værdifuld i fællesskabet samt oplever at have et eller flere talenter/kompetencer, som er interessante og
uundværlige i samværet med andre. Alle BUM´s afdelinger arbejder med ”Fri for mobberi”, og vi har investeret i et bamsevenkostume,
som ved særlige arrangementer deltager med henblik på at understøtte den inkluderende kultur, som finder sted i BUM, og som
forebygger mobning. Endvidere får alle børn i BUM deres helt egen lille Bamseven, som følger dem alle deres institutionsår i BUM. Når
barnet stopper i BUM, flytter bamsevennen hjem til barnet.

Ved ikke
Har alle børn et fortroligt
tilhørsforhold til mindst en voksen?

5,0

0%

Arbejder dagtilbuddet målrettet med
at forebygge mobning?

5,0

0%

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

2,0

0%

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

5,0

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

2,0

1
Slet ikke

0%

0%

2

3

2.3.2 Hygiejne
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med hygiejne

9

4
5
I meget høj grad
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Vi arbejder efter sundhedsmyndighedernes og Holstebro Kommunes hygiejnepolitik

Ved ikke
Har dagtilbuddet formuleret
hygiejnerutiner med henblik på at
reducere sygdomme og infektioner?

5,0

0%

Har dagtilbuddets personale den
nødvendige viden indenfor generel
hygiejne, herunder håndhygiejne ...

5,0

0%

Inddrages forældre i gode
håndhygiejnerutiner for børn og
voksne, fx ved at tage emnet op ...

5,0

0%

Er der udfordringer med at
opretholde god hygiejne i
dagtilbuddet?

1,0

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

0%

2,0

1
Slet ikke

0%

2

10

3

4
5
I meget høj grad
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2.4 Øvrige tilsynselementer
2.4.1 Økonomi
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger ved seneste budgetgennemgang? Nej
Beskriv kort dagtilbuddets generelle økonomiske situation:
Den har indtil nu været sund

Ved ikke
Har du den nødvendige viden og
overblik til at kunne styre
dagtilbuddets økonomi?

5,0

0%

Modtager du den nødvendige hjælp
og støtte i forhold til at følge og styre
dagtilbuddets økonomi?

5,0

0%

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

1,0
1
Slet ikke

0%
2

3

4
5
I meget høj grad

2.4.2 Bygninger
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger til bygningerne ved seneste bygningsgennemgang? Nej
Beskriv kort dagtilbuddets generelle vedligeholdelsestilstand
Vi vedligeholder løbende
Beskriv kort hvordan I sikrer vedligeholdelse af dagtilbuddets bygninger
Løbende gennemgang

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

5,0

Modtager du de nødvendige
ressourcer og støtte til
vedligeholdelse af bygningerne?
Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til at sikre
vedligeholdelsen af bygningerne?

3,0

0%

1,0
1
Slet ikke

0%

0%
2

2.4.3 Sikkerhed
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger til sikkerheden ved seneste legepladsinspektion? Nej

11

3

4
5
I meget høj grad
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Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med sikkerhed
Vi har stort fokus på børns og personalets sikkerhed. Evakueringsplaner i alle afdelingerRegistringsskemaer til personalet ved
grænseoverskridende adfærd

Ved ikke
Har personalet den nødvendige
viden om sikkerhed på legepladsen?

5,0

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til at arbejdet med
sikkerhed og sikring af dagtilbudde...

1,0

0%

0%

1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

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
Vi har med alle medarbejdere har vi gennemgået og visueliseret proceduren ved brand og har fysisk brandøvelse

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

5,0

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

2,0
1
Slet ikke

0%

0%
2

3

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Ovenstående blev gennemgået til kvalitetssamtalen.

Har alle medarbejdere grundkursus i førstehjælp? De fleste
Hvor ofte tilbyder i opfølgningskursus? Hvert 2. år
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Ovenstående blev gennemgået til kvalitetssamtalen.

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?
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I BUM udarbejdes hvert år i januar en årsplan gældende fra maj til maj. Heri planlægges overordnede temaer med afsæt i BUM
værdier, Holstebro Kommunes Børnepolitik og de styrkede pædagogiske læreplaner. De enkelte afdelinger og grupper sikrer hver dag
ved et kort morgenmøde, at strukturen tilgodeser og understøtter legen, det planlagte pædagogoiske arbejde og læringsmiljøet dagen
igennem. I BUM er alle afdelinger, huse og uderum bevidst indrettet forskelligt, så det inspirerer, motiverer og understøtter børnenes
leg og tilpasset aldersgruppen For at børn kan lære, skal de være trygge og derfor arbejdervi bevidst på at gøre alle børn trygge
således at de kan trives, udvikles og lære.Nogle pædagogiske aktiviteter er planlagde og andre opstår spontant på dagen, hvor der
tages hensyn til børneperspektivet og hvad børnene er optagede af. Vi er bevidste om, at alt det vi siger og gør hele arbejdsdagen er
med til at skabe læringsmiljø for børnene, derfor er vi nærværende og anerkendende i kontakten til børnene og bruger alle
rutinesituationer, planlagte og spontane aktiviteter til at understøtte børnenes leg, udvikling og læring. I hver afdeling udarbejdes en
tidslinje over hele dagen, som skal dokumentere de mange forskellige pædagogiske læringemiljøer som vi tilbyder børnene gennem
hele dagen, fra vi åbner til vi lukker. I tidslinjen beskrives hvilken læring der er i fx en rutinesitituation som af- og påklædning i
garderoben eller en planlagt aktivitet. Ligeledes beskriver vi hvordan de optimale rammer kan skabes og hvordan forældrene også kan
støtte op om praksis. Når vi oplever at hverdagen/læringsmiljøet ikke fungerer optimalt, undersøger vi vores praksis via procesark fra
EVA. vi indhenter data, på forskellig vis og ser på hvad disse indhentede data kalder på af evt ny handling, således sikrer vi os at vi har
en udviklende og evaluerende praksis og sikrer os at støder vi på en del af vores praksis der ikke fungerer, så ændrer vi på den.
Måden vi har organiseret os på i forhold til at understøtte aktiviteter og rutiner fungerer godt. Vi skal arbejde på at blive bedre til at
understøtte børnene i deres leg som gode rollemodeller. Vi skal gå ind i deres leg og inspirere dem til udvikling af legen ved at være
aktive deltagere. Vi skal blive bedre til at værne om deres leg, så den kan få ro fra de nærliggende omgivelser, voksne og børn. Børn i
udsatte positioner:I BUM arbejder vi ud fra en anerkendende og inkluderende tilgang. Alle børn i BUM har ret til at være en del af et
ligeværdigt fællesskab og et barn, der føler sig inkluderet i fællesskabet, er et barn i trivsel og udvikling. Børn er forskellige og der skal
være respekt omkring forskelligheden. Der er ikke nogen, der skal inkluderes mere end andre. Vi er alle specielle. Børn leger, lærer og
dannes i børnefællesskaber. Deres relationer til hinanden er af afgørende betydning for hvordan de udvikles og dannes.Det
pædagogiske personale skaber rammer og muligheder for, at alle børn, uanset forudsætninger, deltager og oplever sig som en del af
flere børnefællesskaber.For børn, særligt i udsatte positioner, handler det i høj grad om, at blive mødt afpositive forventninger og at de
oplever succes og mestring. At de oplever sig som enbetydningsfuld deltager i børnefællesskabet.Kvaliteten af det pædagogiske
læringsmiljø er afgørende for børn i almindelighed og særligtfor børn i udsatte positioner. Da der kan være mange forskellige årsager
til at et barn er i en udsat position, fx skilsmisse, social udsat, flygtning, alvorlig sygdom mm., tages der højde for beres individuelle
behov. Barnet skal derfor have forskellige udfordringer for at kunne trives og udvikles. I arbejdet med børn med særlige behov, skaber
vi dels inkluderende lege og læringsfællesskaber, hvor alle børn oplever sig som anerkendte og aktive deltagere, og tilrettelægger en
individuel målrettet indsats. I BUM-huset og Bjørnegrotten er børnene fordelt på henholdsvis fire og tre grupper. Disse grupper skaber
tryghed og tilhørsforhold og bruges primært til samlinger og måltider. I takt med at børnene bliver trygge, bevæger de sig længere og
længere ud fra gruppen og ender med at bruge hele huset og alle kroge af haven. Derved styrkes kendskabet til hinanden og
personalet sikrer, også på tværs af husene, børnenes deltagelse i de forskellige børnefællesskaber. Pt. undersøger vi specifikt årgang
16 børnenes relationsdannelse og deres oplevelse af at være en del af fællesskabet. Det gør vi i dialog og via børneinterview.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Ud fra dagtilbuddets data der lå til grund for kvalitetssamtalen samt indholdet til selve samtalen, er det indtrykket at der i BUM er skabt
et pædagogisk læringsmiljø der er til stede hele dagen, og som er i dynamisk udvikling. Der tages hele tiden hensyn til den aktuelle
børnegruppes perspektiv og deltagelse, og børnefællesskabet. Ledelse, medarbejdere og bestyrelsesrepræsentant gav konkrete
eksempler fra praksis, i forhold til hvordan der arbejdes med læringsmiljøet.

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

I BUM har vi, med udgangspunkt i "Den styrkede pædagogiske læreplan - Rammer og indhold" beskrevet et fælles udgangspunkt for
den evaluerende pædagogiske praksis. En praksis der handler om løbende og systematisk at evaluere sammenhængende mellemdet
pædagogiske læringsmiljø og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.En systematisk evaluerende pædagogisk praksis,
styrker og kvalificerer det pædagogiskelæringsmiljø så det kontinuerligt tilpasses og justeres i fht den aktuelle børnegruppes behov og
sikrer at vi gennem hele dagen i rutiner og læreplanstemaer, etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte
vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneiniterede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives,
lære, udvikle sig og dannes. Vi er godt igang med at udvikle på, hvordan vi undersøger og evaluerer vores pædagogiskelæringsmiljø i
sammenhæng med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi arbej-der med tidslinier, for at synliggøre hele åbningstiden og
alle muligheder for at arbejde med det pædagogiske læringsmiljø.Vi har igangsat forskellige undersøgelser af praksis ved hjælp af
dataindsamling.Vi har reflekteret over disse data og ændret praksis på baggrund af hvad disse data kaldte på af handling. Det at
arbejde så systematisk med dataindsamling, undersøge og derefter handle og evaluere, er en ny måde for os, at arbejde med

13

Børne Universet Mejdal

Daginstitutionsrapport

evaluering på og vi oplever, at det kvlificerer vores pædagogiske praksis i en positiv retning.Vi skal i dette arbejde øve os i at være
opmærksomme på, at blive bedre til at evaluere sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes trivsel, læring og udvikling.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Ved kvalitetssamtalen blev arbejdet med dagtilbuddets evalueringskultur uddybet. Det pædagogiske personale er i en proces, hvor de
øver sig i at stoppe op og analysere praksis. Data indsamles og analyseres og der iværksættes på den baggrund nye tiltag i praksis,
der siden evalueres og evt. justeres yderligere.

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

I BUM er vores mål et åbent, konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde, der bygger på gensidig respekt. Vi ønsker, at forældrene oplever at
blive hørt, taget alvorligt og oplever at de trygt kan overlade deres barn i personalets varetægt. Først og fremmest sker samarbejdet
gennem den daglige kontakt, når børnene bliver afleveret og hentet. I BUM skal børn og forældre opleve helhed og sammenhæng i
hverdagslivet, i overgange og i samarbejdet mellem de professionelle og forældrene. Det formelle samarbejde og indflydelse sker
gennem forældrenes repræsentation i bestyrelsen. Ved alle børns opstart i BUM inviterer alle afdelinger barnet og forældre til et besøg
inden opstart. Her vises rundt, hilses på børn og personalet, og informeres om vores værdigrundlag. Vi er som voksne rollemodeller for
børnene. Derfor er vi bevidste om aktivt at vise de menneskelige værdier, vi står for.Ved dette første møde med Børne Universet
Mejdal, udleveres inklusionsfolderen til forældrene.Ca. tre måneder efter barnets start inviteres forældrene til et opstartsmøde og
samtalen tager udgangspunkt i forældrenes- og vores besvarelser af barnets dialogprofil fra Hjernen & Hjertet. Forældrene tilbydes
endnu en forældresamtale ud fra dialogprofilen igen ved overgangen til Bjørnegrotten.Ved behov kan forældrene altid ønske en
samtale. I samarbejde med forældrene videndeler og inspirerer vi hinanden i forhold til barnets, trivsel, udvikling, læring og
kompetencer. I samarbejdet støttes og opmuntres barnet ud fra dets udviklingstrin. Vi oplever større tryghed hos børnene, når de
oplever vores samarbejde med forældrene er velfungerende. Samarbejdet med forældrene om børns læring sker via det
forældresamarbejde, som allerede finder sted i BUM ved bl.a. forældresamtaler, forældremøder og fælles arrangementer. Redskaber vi
bruger til samarbejdet er blandt andet: Det dialogbaserede digitale redskab; Hjernen og Hjertet, Børneintra, den daglige kontakt,
børnesamtaler og børneinterviews. Forældresamarbejdet er differentieret i forhold til den enkelte families kompetencer og behov. Når
et barn er udfordret og en særlig indsats skal til, sker det altid i samarbejdet med udgangspunkt i, at det er forældrenes opgave at
træne og arbejde ud fra de handleanvisninger vi og evt. PPR giver. Med forældrene afstemmer vi vores gensidige forventninger, både
ift. det individuelle forældresamarbejde og det mere generelle samarbejde vi har med forældregruppen.I vores forventninger til
forældrene ligger også respekten for vores arbejde med børnene. Vi italesætter, at alle forstyrrelser og afbrydelser skal undgås, når vi
er i gang med en leg, samling eller anden aktivitet med børnene. I planlægningen af vores pædagogiske læreplanstemaer er det vores
mål, at dele vores forventninger til forældreindragelse og opbakning, således vi arbejder og opdrager i samme retning. I BUM har vi
udarbejdet en inklusionsfolder som udleveres til alle familier ved barnets start.I den beskrives forventningen om det forpligtende
samarbejde omkring det enkelte barn og om børnegruppen.

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?

I BUM har vi på kompetencemøder, personalemøder og på pædagogisk weekend, arbejdet med det brede læringssyn og den styrkede
læreplan som i hverdagen er en del af det pædagogiske arbejde. Vi er bevidste om, at skabe gode læringsmiljøer for børnene fra vi
åbner til vi lukker. Vi er opmærksomme på, at læring sker i de planlagte pædagogiske aktiviteter, i hverdagens rutiner, i dagens
ventepositioner samt i overgange og skift. Vi udarbejder tidslinier over hele dagen som skal sikre, bevidstgøre og synliggøre de mange
forskellige læringsmiljøer. Dette arbejde vil være i konstant udvikling og evalueringer skal vise os, om børnene gennem dagen får den
læring vi ønsker. Vi bruger Procesark fra EVA i arbejdet med at udvikle på vores pædagogiske praksis. Vi indsamler data, på forskellig
vis herunder fra Hjernen og Hjertet, og evaluerer på om disse data kalder på anden handling. De børn der sjældent giver udtryk for
deres undren og nysgerrighed, forsøger vi at "vække" ved bl.a. at have dem med i mindre grupper. Vi oplever at alle børn profitere af at
være i mindre grupper, så vi opdeler så ofte som muligt. Mindre grupper skaber ofte hurtigere tryghed for den enkelte. De stille børn får
her større mod til at ytre sig, være nysgerrige og undrer sig og de måske frembrusende børn får mere ro til fordybelse. For at sikre, at
vi kommer omkring alle seks læreplanstemaer, har vi planlagt at have særligt fokus på et læreplanstema i to måneder ad gangen, og
kommer således i dybden med dem alle på et år. Inden hvert temaet udarbejdes en SMITTE over de to mål der lovmæssigt er, som
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efterfølgende evalueres udfra de tiltag og læringsmiljøer vi har tilbudt børnene.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Ved kvalitetssamtalen blev det uddybet hvordan det pædagogiske personale har arbejdet med at udvikle praksis med udgangspunkt i
hverdagens rutinesituationer. Systematikken omkring brug af tidslinjer og EVA's procesark blev også udfoldet.

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)

Børne- og Ungepolitikken i Holstebro kommune har en politisk målsætning over temaet Udviklende fællesskaber: ”I løbet af de næste
to år vil vi se en stigning i antallet af børn og unge der oplever sig som en værdifuld del af et eller flere af de fællesskaber, vi tilbyder”
Beskrivelse af hvordan vi i BUM vil arbejde med dette politiske målVores analyseVi er ikke i tvivl om, at alle børn i BUM føler sig som en
værdifuld del af flere fællesskaber.Tegn, der indikerer vores antagelse er, at hverdagen er præget af hensynsfulde børn som med
empati drager omsorg for hinanden og tilbyder deres hjælp, når de ser andre har brug for det. I BUM er børnene medskaber af en
kultur, hvor det ikke er acceptabelt at ignorere et andet barns behov for hjælp, eller være et andet barns gråd overhørigt. Eks.: Et barn
er på toilettet og skal have hjælp til at tørre sig. Et andet barn kommer forbi og hører det som den første. Barnet henter instinktivt
hjælp hos en voksen.Alle børn møder konflikter i hverdagen, og de gode anerkendende rollemodeller foregår med et godt eksempel.
Her er det den voksnes ansvar at italesætte den ønskede adfærd og have fokus på den gode handling. På den måde smitter den gode
handling af på børnene og skaber den ønskede kultur.Alle i BUM, personale, forældre og børn, tager ansvar for, at alle oplever sig
inkluderet i fællesskabet, og i en specifik inklusionsfolder er det beskrevet, hvordan vi præsenterer, konkretiserer og systematiserer
inklusionsarbejdet i BUM. Vores prioritering Vi arbejder med det politiske målsætningstema; udviklende fællesskaber med alle børn i
alle afdelinger, men samler kun data fra årgang 2016.I BUM har vi valgt at sætte fokus på årgang 2016 børn, som starter deres
børnehaveliv i 2019. Dette, fordi vi fra barnets start vil indsamle data, som skal danne grundlag for dokumentation og den endelige
evaluering, som foretages september/oktober 2021. Børnehavebørnene i BUM indskrives den måned, de bliver 3 år, og er ca. to år i
enten skovbørnehaven eller BUM-huset med andre børn i alderen 3-4 år. Ved barnets tredje børnehaveår samler vi i maj alle
kommende førskolebørn i Bjørnegrotten, hvor de er frem til førskolestart i maj året efter. I Skovbørnehaven og BUM-huset har barnet
mulighed for at lege både opad og nedad, da aldersspredningen i børnegruppen er mere end to år. Når de kommer i Bjørnegrotten,
hvor alle børn har samme alder, kan det for enkelte børn være en udfordring, hvis de har specifikke udfordringer som fx manglende
sprog eller udviklingsmæssigt ikke matcher den øvrige børnegruppe. En udfordring kan også være, hvis barnet er fraværende i
længere perioder, og der ingen kontinuitet er i dets fremmøde. I fraværsperioderne fortsættes og styrkes naturligvis
fællesskabsbåndet i børnehaven for de øvrige børn, og barnet kan måske komme til at mangle oplevelser med gruppen for at forstå
sammenhængen. Ved begge udfordringer er den pædagogiske opgave at gøre barnet attraktivt hos de andre børn ved fx selv at lege
med det, og hjælpe barnet ind i legen gennem forskellige legestrategier. Det kunne være at understøtte barnets øvelse i at observere
legen for selv at finde en rolle, så barnet handler sig ind i den og udfylder en funktion. Så i stedet for at blive afvist når barnet spørger:
”Må jeg være med?”, guider vi barnet til at spørge: ”Hvordan kan jeg være med i legen?”. Den sidste udfordring er, at vi ikke kan
dokumentere vores antagelser som beskrevet ovenfor. Vi mangler et materiale/redskab, som kan måle resultatet, værdien og
mængden af de fællesskaber, som allerede lykkes. Børne- og UngepolitikkenTema: Udviklende fællesskaber Politisk målsætning:”I
løbet af de næste to år vil vi se en stigning i antallet af børn og unge, der oplever sig som en værdifuld del af et eller flere af de
fællesskaber, vi tilbyder” 2019:Børn fra årgang 2016 starter i Skovbørnehaven og BUM-huset.Ca. tre måneder efter barnets start
afholdes en opstartssamtale med forældrene, hvortil det pædagogiske personale, i samarbejde med forældrene, har udarbejdet en
dialogprofil i Hjernen & Hjertet.Forud for mødet har det pædagogiske personale lavet et børneinterview, hvor der spørges ind til
barnets selvopfattelse og til dets oplevelse af relationer til børn og voksne. Støtte hertil kan være relationshjulet.De data, som ligger
udenfor Hjernen & Hjertet journaliseres i SBsys til senere analyse. 2020:I oktober, november og december afholdes møde med
forældrene, hvor det pædagogiske personale forud for mødet har udarbejdet en udviklingsprofil (4 år) i Hjernen & Hjertet.Forud for
dette møde laver det pædagogiske personale endnu et børneinterviewet. De indsamlede data fra 2019 og 2020 skal bruges til midtvejs
at analysere, om der er sket en stigning i antallet af børn, der oplever sig som en værdigfuld del af et, eller flere fællesskaber, vi
tilbyder. 2021:I januar startes rend-sammen-forløbene for årgang 2016 børnene. Her samler vi hver tirsdag børnene fra skoven og
børnene fra BUM-huset til fælles leg og aktivitet med nogle af de voksne, som også skal med i Bjørnegrotten. 1. maj starter børnene i
Bjørnegrotten. Børnene kommer fra flere forskellige afdelinger og grupper, som nu er blandet til nye grupper. Den første tid er derfor
dedikeret til relationsdannelse voksen/barn og børnene imellem, samt opbygning af forskellige fællesskaber. I september udarbejdes
dialogprofilen 5-6 år og endnu et børneinterview. I oktober vil vi analysere de indsamlede data fra Hjernen & Hjertet og fra interviewene
i 2019, 2020 og 2021, og deraf se om der er progressioner i barnets komplekse identitets- og dannelsesproces. Barnets trivsel,
relationsdannelse, generelle udvikling, sociale intelligens, selvværd og selvstændighed vil også indikere, om målet er nået. Et barn i
trivsel med godt selvværd og styrke i social intelligens vil opleve sig som en værdifuld del af de forskellige fællesskaber.Ved
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evalueringen tages stilling til, på baggrund af analysen, om de indsamlede data er brugbare, og om vi fremadrettet skal anvende sådan
en indsamling. Samtidig vil vi i evalueringen forholde os til egen pædagogisk praksis og udvikling heraf. Vores definition, udførelse og
startegier vi bruger undervejs•Vigtigst er legen. Legen er en aktivitet, hvor børn helt på deres egne præmisser, i overensstemmelse
med deres egne spontane behov og interesser, øver sig i at forholde sig søgende, udforskende og skabende til deres omgivelser. I
legen forhandler børnene roller og deltagelsesmuligheder, hvilket udvikler deres sociale kompetencer. I legen øver børnene sig på at
håndtere konflikter og i at gå ind og ud ad fællesskaber. Det er gennem legen, at barnet udvikler sit sprog, sin fantasi, sociale
kompetencer og identitet. Det er også gennem legen, at barnet udtrykker sine tanker og følelser. Vi skelner mellem voksenstyret leg,
selvorganiseret leg og leg, der opstår i rutinesituationer. I den voksenstyrede leg sætter det pædagogiske personale rammen for legen,
det kan fx være sang til samling, male i julegaveværkstedet, eller leg med bogstaver. Den voksenstyrede leg har ofte et formål. I børns
selvorganiserede leg, den frie leg, er legen formålet i sig selv.Hverdagsrutiner kan danne afsæt for leg, når fx børn plasker med vand,
mens de vasker hænder, eller danser, mens de dækker bord.At det pædagogiske personale er deltagende i børnenes lege er med til at
give legen værdi. Vi er opmærksomme på, hvilke børn, der savner inspiration til deres leg, og hvilke børn, der fx har svært ved at
komme ind i andres leg, eller selv sætte lege i gang og holde den kørende. Når disse børn spottes, så leger vi med barnet og dette gør
barnet synligt som legekammerat over for de andre børn. Barnet får i legen med personalet flere legeerfaringer, som det kan trække på
i sin egen leg med andre. I BUM er vi altid opmærksomme på at skabe rammerne for alle slags lege, de stille, rollelege, de vilde lege
mm. •Musikgrupper. En dag i ugen er alle børnehavebørn i musikkælderen med grupper sat sammen på tværs af de daglige grupper.
Grupperne kan enkelte gange være aldersopdelte og kønsopdelte. Her synges, laves lyd, spilles musik, fortælles historier, spilles teater
og laves dramatik. I en musikgruppe får børnene fx forskellige instrumenter, og deres klang/lyd er vigtig for den rytme/musik og lyd,
som skabes. Børnene er afhængige af hinanden for, at det kommer til at lyde godt. Ligeledes er det med teater. Børnenes forskellige
roller er vigtige for ”forestillingen”, de er en værdifuld del af fællesskabet.I vuggestuen Kometen samles alle børn én gang i ugen til
fælles samling i salen i vinterhalvåret. Her skiftes grupperne til at stå for samlingen, som bl.a. kan bestå af sang med fagter, sang med
bevægelse, teater og drama.•Forskellige spisegrupper. I de fleste afdelinger har børnene faste pladser, når vi spiser. I disse
spisegrupper er det genkendeligt og trygt at være, og der er en god dialog børnene imellem. Først når vi oplever, at der er behov for at
skabe nye relationer og dialoger blandt børnene, ændres spisegrupperne. De fleste børn synes, at det er spændende med nye pladser
og opdager måske, at de har samme interesser som andre, de måske ikke havde forventet. De børn, som af hensyn til deres trivsel er
skærmet med en fast plads og som kan have svært ved at flytte rundt mellem pladserne, beholder deres plads, og oplever så, at der
kommer nye børn til bordet, så der alligevel skabes forandring og udvikling af flere fællesskaber. •Legegrupper. Grupper etableres af
personalet, når vi oplever, at nogle børn, som gerne vil hinanden, ofte kommer i konflikt. Mange børn i den samme leg kan for nogle
børn være en udfordring, og bedstevennerne trænge til ”alenetid”. I sådanne legegrupper er det pædagogiske personale med til at
rammesætte legen, så vi understøtter den til succes. Det kan fx være, at den voksne tilfører legen nye elementer, så den udvikler sig,
eller at den voksne italesætter de handlinger og interaktioner, som foregår, for bedre forståelse af legen og samspillet børnene
imellem.•Legeaftaler. Når vi spotter børnenes begyndende interesse for et andet barn og måske oplever, at det kan være lidt svært at
få etableret den gode relation, så opfordrer vi gerne forældrene til at lave legeaftaler uden for børnehavetid. Det er gjort med stor
succes.I børnehavetiden kan vi på samme måde lave legeaftaler for børnene, her er risikoen blot, at legen for ofte ”forstyrres” af andre
børn, som synes legen er spændende og vil være med, eller et af børnene i legeaftalen mister interessen for det specifikke samvær og
forlader legen.For at styrke relationen og undgå forstyrrelser til disse legeaftaler, er vi med succes begyndt at etablere ”indetid” i flere
afdelinger. Når størstedelen af børnene er på legepladsen, har to børn ”indetid” og kan lege uforstyrret i et tildelt indendørsområde. •
”Fri for mobberi”. Et pædagogisk redskab, som via samtale, leg, massage og rytmik styrker børnenes trivsel og venskaber. ”Fri for
mobberi” udstyrer børnene med sociale spilleregler og redskaber, så de lærer at håndtere udelukkelser og mobning. Både hvis det
overgår dem selv, eller hvis de ser, at et andet barn er i knibe. Vores mål med ”Fri for mobberi” er, at børnefællesskabet i BUM er
præget af tolerance og respekt. Målet er også at skabe en kultur, hvor børn viser omsorg for hinanden og lærer at reagere på drilleri og
mobning.•Stella Nova, scenen i Kometen, her mødes vi den sidste fredag i hver måned med alle BUM børn fra alle afdelinger. På skift
optræder en gruppe på scenen for de andre børn og efterfølgende leges på legepladsen. Flere børn finder sammen med søskende, og
endnu flere øjner chancen for leg med børn fra andre afdelinger. •Sjov i Skov. En gang om året mødes børn fra alle afdelinger i
skovbørnehaven og skovvuggestuen for at gense hinanden og styrke det store fællesskab.•Sprog i samspil. I BUM har vi flere ansatte,
som er uddannet i ”Sprog i samspil”, som er et redskab, hvor vi gennem leg og aktiviteter i dagligdagen beriger sprogmiljøet og
derigennem styrker børnenes udvikling af sprog samt evne til at indgå i sociale samspil.•Marte Meo. En metode, hvor videooptagelser
er med til at sætte fokus på det der virker i samspillet, og det vi vil have mere af. Vores analyse og evalueringVi vil analysere de
indsamlede data fra 2019, 2020 og 2021, og deraf se hvilke progressioner, der er i barnets komplekse identitets- og dannelsesproces.
Barnets trivsel, generelle udvikling, sociale intelligens, selvværd og selvstændighed vil også indikere, om målet er nået. Et barn i trivsel
med godt selvværd og styrke i social intelligens vil opleve sig som en værdifuld del af de forskellige fællesskaber.Ved evalueringen
tages stilling til, på baggrund af analysen, om de indsamlede data er brugbare, og om vi fremadrettet skal anvende sådan en
indsamling. Samtidig skal vi i evalueringen forholde os til egen pædagogisk praksis og udvikling deraf.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Et spændende indblik i arbejdet med kommunens Børne- og Unge politik.
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3 EVALUERING AF RESULTATER
3.1 Trivsel
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med børnenes trivsel
I BUM tager udgangspunkt i, at det at være barn har en værdi i sig selv.Vi værner om børns ret til at være børn, til at være forskellige og
til at udvikle sig i forskelligt tempo. I BUM er der fokus på at drage omsorg for børnene og samtidig stimulere og udfordre børnene for
at understøtte deres trivsel, læring, udvikling og dannelse.Nogle børn skaber i hverdagen mere fokus på sig selv end andre, derfor er vi
altid opmærksomme på, at de mere tilbageholdende børn også får en stemme og positiv opmærksomhed. Oplever vi et "usynligt" barn,
arbejder vi bevidst på at synliggøre og italesætte det. Vi hjælper og understøtter barnet og finder ud af, hvad det interesserer sig for. Vi
skaber rammer, måske i en mindre gruppe, som kan fremme tryghed og muligheden for at blive synlig for de andre børn. Herved ser vi,
at der etableres relationer og at barnet kommer i god trivsel. På vores personalemøder styrkespottes alle børn, så vores tilgang til
børnene funderes i deres kompetencer og styrker. I BUM understøtter vi det gode børneliv, forstået som et liv, hvor der er plads, tid og
ro til at være barn, og hvor et nært og tillidsskabende pædagogisk personale giver barnet nærvær, omsorg og tryghed til at kunne lære
og udvikle sig.Vi opfatter grundlæggende børn som kompetente og selvstændige samtidig med, at barnet har brug for omsorg,
udfordringer, positive forventninger og tillid fra det pædagogiske personale. I BUM ser vi børnene som aktive medskaber af egen
læring og udvikling, hvor det pædagogiske personale er ansvarlige for rammerne. I arbejdet med dannelsesprocessen og den
demokratiske forståelse, høres og tages alle børn i BUM alvorligt. Vi tænker børnenes dannelse, ligestilling og demokrati ind i det
daglige pædagogiske arbejde, så børnene oplever at have indflydelse på deres dagligdag og hverdagens aktiviteter uanset alder, køn,
baggrund og kultur. Det kunne fx være ved samlinger, hvor der øves i at holde fokus i længere tid ad gangen, i at lytte til at andre børn
og voksne fortæller, vente på tur til selv at få lov til at fortælle og til at være midtpunkt i en større gruppe.I arbejdet med at udvikle
børnenes indflydelse og medansvar i forhold til deres børnehavedag, er vi i en process, hvor vi oftere bruger børneinterviews.Hver gang
vi oplever et barn eller en børnegruppe er udfordret, så arbejdes for en løsning ud fra barnets eller børnenes perspektiv. Det kan fx
betyde, at de fysiske rammer skal ændres, at tilgangen eller gruppesammensætningen skal være anderledes. Vi tilrettelægger de
fleste praktiske opgaver sådan, at færrest medarbejdere er beskæftiget med andet end børn. Når en praktisk opgave tillader
børnedeltagelse, så inddrages de når vi samtidig kan være nærværende i samarbejdet og opgaveløsningen. Hver morgen når børnene
ankommer til BUM, skal de opleve sig set og velkomne, hvorfor børnene altid som minimum imødekommes med øjenkontakt, et "god
morgen" og navns nævnelse. Mange børn ønsker at vinke farvel til mor eller far med en voksen, og her spørges gerne ind til barnets
morgen og lyst til den nye dag.Det helt dybe nærvær med et barn opstår bedst ved 1:1 og kan bl.a. være i dialog og aktivitet. I
rutinesituationer som fx bleskift eller af- og påklædning, har vi også rig mulighed for nærværet med det enkelte barn og beriger
læringsmiljøet med kommunikation om det som skabes sammen. Fordybelsen og nærværet i en aktivitet med en større gruppe børn,
lykkes når medarbejderen har 100% fokus på børnegruppen og ikke har praktiske opgaver hængende over hovedet eller bliver
forstyrret af noget udefrakommende som fx aflevering af et barn eller en telefonopringning. I kommunikationen med børnene er vi
bevidste om at undre os sammen med børnene, være nysgerrig med dem og sammen undersøge det vi er nysgerrige på. Vi bruger
åbne spørgsmål og hjælper barnet til at reflektere og komme med forslag. Vi bruger et anerkendende sprog og er opmærksomme på
at have et positivt og tydeligt kropssprog. Vi er opmærksomme på ikke at forenkle sproget og bruger et rigt og nuanceret sprog der
understøtter barnets udvikling af ordforråd.
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

0

0

0

0

Børn i 2-års alderen

0

0

0

0

0

0

Børn i 3-års alderen

14

9

41

41

35

27

Børn i 4-års alderen

15

20

25

20

45

36

Børn i 5-6-års alderen

0

0

1

0

0

1

Total

29

29

67

61

80

64
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Lederens besvarelse:

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

5,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Uddyb eventuelt din vurdering:
På alle vores børn i 5-6 års alderen laves en "Farvel og Goddag" som førskolen gør stor brug af
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Forvaltnings får ved en gennemgang af dagtilbuddets data indtryk af, at det pædagogiske personale gennemgående og først og
fremmest er opmærksomme på at fremme børnenes trivsel igennem gode relationer. Dette gælder både i forhold til voksen-barn
relationer og relationerne børn i mellem. Børnene møder imødekommende, nysgerrige og anerkendende voksne, der har et fælles
sprog og kultur for den måde hvorpå de agerer sammen med børnene og med hinanden.

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

Antal svar
29

3,9

Trives godt alt i alt?

Glad for at være i dagtilbuddet

Tryg ved de voksne i dagtilbuddet

3,8

53

3,8

29

3,7

53

3,7

29

3,8

53

3,6

Er en del af fællesskabet

29

3,5

53

Er generel sund og rask
1
2020

2

4,0

29

4,0

53

3

4

2019

Note: Resultaterne stammer fra forældrenes dialogvurderinger

Antal svar
8

3,8

Hvor godt vil du sige dit barn trives
sådan alt i alt?
Er barnet generelt glad for at være i
dagtilbuddet?

3,9

64

3,9

8

3,8

Er barnet tryg ved de voksne på
stuen/den gruppe barnet tilhører?
1
2019

2

2018
18

3

64

3,9

8

3,9

64
4
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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

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Data fra dialogvurderingen understreger indtrykket af et dagtilbud hvor der er et stort fokus på det pædagogiske relationsarbejde.
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3.2 Inklusion og relationer
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med inklusion:
I BUM ser vi det enkelte barn være unikt og enestående. Vi har fokus på det enkelte barns potentiale og tilrettelægger det
pædagogiske arbejde ud fra barnets kompetencer. Trygheden i det anerkendende fællesskab er grundlæggende for barnets udvikling
af selvværd og selvtillid.Tryghed og anerkendelse er fundamentet for barnets dannelse, udvikling og læring. I BUM har vi en
anerkendende tilgang til alle, der kommer i huset, ud fra tanken om at: ”Det vi giver fokus, giver vi liv”I BUM arbejder vi ud fra Holstebro
Kommunes inklusionsindsats, hvor inklusion er en kontinuerlig proces, der handler om at skabe fællesskaber, hvor alle børn oplever
sig som anerkendte og aktive deltagere. Det forudsættes, at barnet har et optimalt udbytte af deltagelse i disse fællesskaber og
udvikler positive selvbilleder på baggrund heraf. Et fællesskab er inkluderende, når alle børn uanset baggrund, evner og forudsætninger
oplever, at de bidrager til fællesskabet og samtidig føler et tilhørsforhold.Vi har BUM udarbejdet en inklusionsfolder som udleveres til
alle nye familier inden start og som beskriver hvordan vi i praksis arbejder med inklusion i alle led.

Lederens besvarelse:

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

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

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

29

3,9

67

3

4

2019

Note: Resultaterne stammer fra pædagogernes dialogvurderinger

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

4,0
1

2

3

80
4

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

Lederens besvarelse:

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

5,0

1
Slet ikke

2

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
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3

4
5
I meget høj grad

0%
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Data fra dialogvurderingen understreger indtrykket af et dagtilbud hvor der er et stort fokus på det pædagogiske relationsarbejde.
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er inklussionen af børn i
dagtilbuddet tilfredsstillende?

5,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad
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...

2,0

1
Slet ikke

0%

2

21

3

4
5
I meget høj grad
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3.3 Børnenes sundhed
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med sundhed blandt børnene:
Vi arbejder udfra sundhedsmyndighedernes og Holstebro Kommunes politikker

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

3,9

29

3,9

67

3

4

2019

Note: Resultaterne stammer fra pædagogernes dialogvurderinger

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

3,9
1

2

3

80
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...

5,0

1
Slet ikke

2

22

3

4
5
I meget høj grad

0%

Børne Universet Mejdal

Daginstitutionsrapport

3.4 Fysiske rammer
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets fysiske rammer:
Det fysiske børnemiljø handler om rammerne indendørs og udendørs. Det handler om sikkerhed, ergonomi og mulighed for varieret
udfoldelse m.m.Vores grupperum er store og har alle et eller flere toiletter og pusleborde i umiddelbar nærhed. I de fleste grupperum
er der adgang til rindende vand, og ellers et tilhørende køkken-alrum.I BUM er hovedparten af møblerne på hjul, så grupperummene
kan indrettes og tilpasses den enkelte børnegruppe. Hensynet til personalets sikkerhed og ergonomiske arbejdsstillinger er også
tænkt ved fx flytning af møbler. Alle pusleborde er med hejs, hvorfor personalet undgår at løfte barnet, og til krybberne har vi
trappestiger, så børnene selv kan kravle op.I alle indemiljøer er der anvendt støjdæmpende materialer, så lyden dæmpes mest muligt.
Opslagstavler og skillevægge er fx lyddæmpende, der er filtdutter under stolene, og loftet er troldtekt.Alle grupperum har store
naturlige lysindfald fra vinduer og døre, og dagslyset suppleres af veltænkt kunstig belysning, som flere steder kan dæmpes. Flere
steder er endvidere installeret direkte lys rettet mod det, som arbejder med.I alle afdelinger er installeret ventilationssystemer, som
sikrer et godt indeklima, ved dels at fjerne luftforureninger fra fx toilet, og som erstatter den forurenede luft med frisk luft. I Bum har
farverne også betydning for det fysiske miljø. På de fleste vægge er brugt neutral og dæmpet farve. Vægge med stor kontrastfarve har
funktion som fx skillevæg, og vægge med store naturbilleder fungerer som oplevelses-, udforsknings-, og læringsvægge. Det er også
muligt at støde på oplevelser og læring i gulvene og flisebelægningen udenfor som fx lyskasser med forskelligt tema, alfabetet og
talrækker. I alle afdelinger er der, eller er det muligt at skabe, rum hvor børnene har mulighed for at ”trække sig” Legepladserne er
indrettet således, at de er tilpasset de forskellige børns aldre, og inspirerer til fysisk udfoldelse på forskellige niveauer. De er alle
bygget op med respekt for naturen.

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?

29

3,9

61

3,8
1
2020

2

2019

3

64
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
Er dagtilbuddets faciliteter til tummel
og leg tilfredsstillende?

3,8

29

3,8

61

3,9
1
2020

2019

2
2018
23

3

64
4
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Lederens besvarelse:

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

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

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

Antal svar
3,2

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

29

3,1

61

3,2
1
2020

2

2019

3

64
4

2018

Lederens besvarelse:

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

4,0

1
Slet ikke

2

3

24

0%

4

5
I meget høj grad
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3.5 Sprogvurdering
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes sprog
Vi prioriterer børns sprogtilegnelse højt, og vi planlægger det pædagogiske arbejde ud fra det enkelte barns udviklingstrin.Tidlige
sprogkundskaber er en gave for det enkelte barns udvikling, giver muligheder for at indgå i sociale relationer og gode kompetencer ift.
at mestre livet. Flere pædagoger i BUM har taget modulet "Børns sprogtilegnelse". Vi understøtter den kommunikative- og sproglige
udvikling ved at: ·
Sætte ord på ”verden”. Benævner det barnet udtrykker og sætter ord på de handlinger de udfører ·
Anvende
de understøttende sprogstrategier i alle hverdagens samtaler og rutiner ·
Anvende et rigt, nuanceret og varieret sprog som gode
rollemodeller ·
Visualisere bogstaver, former og symboler, for at henlede barnets opmærksomhed og gøre dem nysgerrige ·
Eksperimentere med forskellige skriftsproglige aktiviteter ·
Etablere pop up sproggrupper ved behov ·
Have daglig dialogisk
læsning ·
Arbejde med forskellige sang- og sprogkufferter ·
Bruge sang, musik og rytmer i hverdagen som styrker barnets
lydlige opmærksomhed ·
Inddrage rim og remser i hverdagen og har dem synliggjort på forskellig vis ·
Anvende teater og
drama ·
Guide forældrene og give dem konkrete redskaber og råd til, hvordan de kan understøtte barnets udvikling inden for dette
læreplanstema, bl.a. via BørneIntra, forældresamtaler, forældremøder og den daglige kontakt I forhold til Holstebro Kommunes børneog ungepolitik arbejder vi i dette læreplanstema med barnets kommunikative og sproglige kompetence ift. at kunne udtrykke og
argumentere for sine selvstændige valg og for lettere at kunne indgå i udviklende fællesskaber. Gode sproglige kompetencer er
afgørende for det enkelte barns forudsætninger, for at kunne italesætte egne ønsker og behov og dermed på sigt at mestre eget liv.
Kommunikation og sprog satte vi særligt fokus på i december 2019 og januar 2020.Gennem hele året arbejder vi bredt med alle
læreplanstemaer. Det gør vi, fordi arbejdet med det pædagogiske læringsmiljø og børns læring skal ske indenfor og på tværs af de
seks forskellige læreplanstemaer, idet det er afgørende, at de enkelte læreplanstemaer ikke ses og forstås isoleret, men ses i
sammen-hæng med de øvrige læreplanstemaer.

Antal sprogvurderede børn i dagtilbuddet fordelt på alder:
2020

2019

2018

3-årige

11

51

34

4-årige

0

1

1

5-årige

72

58

79

6-årige

6

4

12

Total

89

114

126

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er antallet af sprogvurderede børn i
dagtilbuddet tilfredsstillende?

5,0

1
Slet ikke

2

Resultater for talesproglige færdigheder opdelt på indsatsgrupper:

25

3

4
5
I meget høj grad

0%
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Antal
svar
2020

6

7

2019

4 4

2018

3

88
91

8

0%

89
114

89
25%

Særlig indsats

126

50%

75%

Fokuseret indsats

100%

Generel indsats

Ikke placeret
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er resultatet tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Resultater for før-skriftlige færdigheder opdelt på indsatsgrupper:

Antal
svar
2020

4

6

2019

8

2018

4 3
0%

90

78

90

63

92
25%

Særlig indsats

92

50%
Fokuseret indsats

75%

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?

4,0

1
Slet ikke

2

26

3

0%

4
5
I meget høj grad
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3.6 Lege- og læringsmiljøvurdering

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

Antal svar

Svarprocent

Fagpersonale

24

23

96%

- Ledere

1

1

100%

- Medarbejdere

23

22

96%

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er svarandelen blandt fagpersonalet
tilfredsstillende?

5,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Resultat af seneste Lege- og læringsmiljøvurdering i dagtilbuddet:

4,4

Ledelse af børnegrupper og
læreprocesser

4,1
4,7

Børnefællesskaber

4,1
4,9

Overgange og sammenhæng

4,2
4,2

Forældresamarbejde

4,1
1
Leder

2

3

4

5

Medarbejder

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er resultatet tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Resultaterne fra Lege-og læringsmiljøvurderingen var en del af datagrundlaget ved kvalitetssamtalen.
De fem spørgsmål der fik henholdsvis den højeste (grøn) og den laveste (rød) vurdering i lege- og
læringsmiljøvurderingen
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Medarbejderne er imødekommende
overfor børnene, så de føler sig
velkomne og set

4,6

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

4,5

Medarbejderne støtter børnene i at
danne venskaber og indgå i
betydningsfulde børnefællesskaber

4,5

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

4,5

Dagtilbuddets pædagogiske praksis
understøtter børnene i at vente på tur

4,5

Medarbejderne organiserer
pædagogiske læringsmiljøer, der
udfordrer børnenes evne til ...

3,8

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

3,7

Medarbejdernes pædagogiske
arbejde tager afsæt i pædagogfaglig
viden (fx litteratur, forskning ...

3,7

Medarbejderne planlægger
pædagogiske aktiviteter med afsæt i
børnenes interesser

3,6

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

3,5

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- ...

4,0

1
Slet ikke

2

3

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Resultaterne fra Lege-og læringsmiljøvurderingen var en del af datagrundlaget ved kvalitetssamtalen.
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0%

4
5
I meget høj grad
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4 ORDINÆRT TILSYN I BØRNE UNIVERSET
MEJDAL
4.1 Yderligere punkter til opfølgning

Lederen angivelse af, hvorvidt der er yderligere punkter, der ønskes opfølgning på:
Hvordan løser vi fremadrettet de opgaver vi tidligere fik visiteret støtte og ressourcer til?

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Dette blev drøftet ved kvalitetssamtalen. Forvaltningen er opmærksomme på at følge hvordan det går i forhold til disse nye
arbejdsgange.

4.2 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 senest 2 uger inden den følgende one to one samtale
mellem leder og Familie- og dagtilbudschefen.
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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