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1. Tilsynsgrundlaget

Det fastsatte centrale retsgrundlag for kommunens forpligtelse til at føre tilsyn med kommunens
privatinstitutioner findes to steder:
1. Retssikkerhedsloven § 16
2. Dagtilbudslovens § 5

Ifølge retssikkerhedslovens § 16 har kommunalbestyrelsen ansvar og pligt til at føre tilsyn med
løsningen af de kommunale opgaver – herunder alle dagtilbud til børn.
Ifølge dagtilbudslovens § 5 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med både indholdet af tilbuddet og
måden hvorpå, de forskellige opgaver løses – herunder, at mål og rammer fastsat efter § 3 efterleves.
Kommunalbestyrelsen skal desuden sikre, at privatinstitutionerne lever op til de
godkendelseskriterier, de er godkendt efter. Disse er fastlagt med udgangspunkt i kommunens krav til
de kommunale dagtilbud og kan ses på kommunens hjemmeside.

2. Mål og formål med tilsynet

Mål og formål med tilsynet retter sig både mod kontrol og udvikling. Tilsynet skal sikre, at
lovgivningen på området efterleves og er samtidig et led i at sikre kvalitet og give potentiale for at
drøfte pædagogisk praksis og kvalitetsudvikle.
Det følger af tilsynsforpligtelsen, at kommunen skal reagere, hvis den får informationer om, at der er,
eller kan være, grundlag for kritik af den pædagogiske praksis. Som udgangspunkt har kommunen
pligt til at undersøge sagen og i givet fald tage initiativ til at få rettet op på forholdene. Dette gælder
uanset, hvor oplysningerne stammer fra.

3. Tilsynet i privatinstitutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Der er ikke fastsat regler om, hvordan den kommunale myndighed skal organisere tilsynet eller hvem,
der skal udøve det. I Ringkøbing-Skjern Kommune udmøntes opgaven i Dagtilbud og Undervisning.
Tilsynsførende i privatinstitutioner i Ringkøbing- Skjern Kommune er udviklingskonsulent AnneMette Navne Rewers Rye, Dagtilbud og Undervisning.
Tilsynet 2020 forventes at blive holdt i løbet af 4. kvartal. I god tid forinden mødet modtager
institutionslederen en invitation til tilsynet, som bedes besvares så hurtigt, som det er muligt. Der
afsættes 2 timer til tilsynsbesøget, hvor det forventes, at institutionslederen og en
medarbejderrepræsentant deltager. Det anbefales desuden, at bestyrelsen er repræsenteret.
Tilsynsbesøget indledes med en rundvisning i privatinstitutionen.
Ligeledes i god tid, forinden mødet, modtager lederen et tilsynsmateriale til fælles intern forberedelse
af tilsynsbesøget. Efter en gennemgang af materialet returneres det i udfyldt stand elektronisk til
tilsynsførende – dette senest en uge inden tilsynsbesøget. Tilsynsførende bruger materialet til at
forberede tilsynet og som mulige punkter for en gensidig forpligtende dialog om privatinstitutionens
pædagogiske praksis og muligheder for udvikling. På mødet skal der desuden løbende føres referat i
tilsynsmaterialet.
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Efter tilsynet modtager hver privatinstitution en kort skriftlig opsamling af det pædagogiske tilsyn i
form af skriftlige tilføjelser i det udfyldte tilsynsmateriale.

4. Forberedelse inden det pædagogiske tilsyn
Tilsynsmaterialet til fælles forberedelse af tilsynsbesøget består af en række punkter, der omfatter
både konkrete og mere generelle forhold med betydning for pædagogisk indhold, fremgangsmåde,
kvalitet og trivsel i tilbuddene.
Nogle af punkterne er lovmæssige krav til tilsynet, andre består af en række refleksionsspørgsmål, der
retter fokus på pædagogisk praksis og udviklingspotentialer.
Det anbefales, at materialet drøftes på et personalemøde og et bestyrelsesmøde inden det
pædagogiske tilsynsmøde i efteråret 2020.
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5. Fakta oplysninger og opfyldelse af godkendelseskriterier
Navn på privatinstitutionen:
SpireVium
Navn på leder:
Kiki Hansen
Dato for tilsynsbesøg:
7. december 2020 klokken 9.00-11.00. Tilsynsmødet afholdtes virtuelt grundet restriktioner
imod Corona.
Deltagere på tilsynsmødet: (Leder udfylder medarbejderrepræsentant og evt. andre.)
Kiki Hansen, daglig leder. Therese Karlson, forældrerepræsentant og bestyrelsesmedlem. Karin
Rasmussen, pædagog og medarbejderrepræsentant.
Tilsynsførende:
Anne-Mette Navne Rewers Rye
Lever privatinstitutionen op til de centrale og kommunale godkendelseskriterier? (Udfyldes af
lederen)
Ja.

Er der sket ændringer i godkendelsesgrundlaget? (Udfyldes af lederen)
Nej.

6. Siden sidste tilsynsbesøg
Primære opfølgningspunkter fra seneste tilsyn:






Beskrivelse af, hvad vi er for en institution. Målformulering ud over, at vi er en
friluftinstitution. Vores værdier.
Den styrkede læreplan implementeres som et naturligt redskab i hverdagen, at den
kommer til at ligge på rygraden
For leder: APV, personalehåndbog, dataforordning helt på plads

Tilsynsførendes kommentarer og anbefalinger:
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Der er arbejdet med den styrkede læreplan i det omfang, det har været muligt grundet
midlertidige, men længerevarende restriktioner og tiltag imod Corona. Indstillingen til arbejdet
med læreplanen blandt medarbejdere og leder er positivt, og der beskrives kvalificerede
praksisser i forhold til at arbejde med rutiner og justere egen praksis samt i læringsmiljøerne på
baggrund af børnenes forudsætninger og behov. Arbejdet omkring læreplanen anses som
kontinuerligt og vil fortsætte også i det nye år med særligt fokus på den fortsatte udvikling af en
evalueringskultur. Til tilsynsmødet drøftes fordelene ved, at udvikle en fælles
metodik/systematik for evalueringen på stuemøder. Arbejdet med institutionens værdier er
ligeledes påbegyndt.

7. Normering og uddannelse

(Fordel antallet af privatinstitutionens medarbejdere og ledere på følgende kategorier med hensyn til
relevante pædagogiske uddannelser)
4
Ingen pædagogisk uddannelse
Pædagogisk grunduddannelse (PGU)
1
Pædagogisk assistent (PA)
4
Seminarieuddannet pædagog
Videregående pædagogisk uddannelse
Anden relevant uddannelse hvilke?
Lederuddannelse på diplomniveau
Lederuddannelse på masterniveau
Anden lederuddannelse hvilken?
Leders vurdering af, om fordelingen mellem uddannede og ikke-uddannede er passende:
Der er en god fordeling mellem uddannet og uuddannet under normale omstændigheder. Lige pt
er en af pædagogerne langtidssygemeldt og det kan vi godt mærke. Hun kommer dog snart
tilbage. Ellers er det et meget fagligt og kompetent personale.
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Leders beskrivelse af de kurser og uddannelsesforløb, der er blevet holdt i det forløbne år:
Pga. Corona, er flere kurser blevet aflyst, bl.a. et sprogkursus. Så vi har kun haft 2 personale på
grønne spirerkursus.
Lederens beskrivelse af, hvordan privatinstitutionen har fået værdi af de kurser og
uddannelsesforløb der er blevet holdt:
God inspiration til vores udeliv.
Tilsynsførendes kommentarer og anbefalinger:
Institutionen lever op til kravet om 50% uddannet arbejdskraft. Ingen yderlig kommentarer.

8. Indhentelse af børneattester
Indhentes der børneattest på alle ansatte over 15 år?
Ja.
Tilsynsførendes kommentarer og anbefalinger:
Ingen yderlig kommentarer

9. Medarbejdertrivsel
Er antallet af opsigelser acceptabelt?
Ja. Vi har kun haft en som skulle starte på uddannelse efter sommerferien. Hun er her stadig som
vikar.
Lederes vurdering og begrundelse:
Er niveauet af sygefravær acceptabelt?
Ja.
Leders vurdering og begrundelse:
Personalet har kun haft ganske få sygedage på trods af COVID-19
Tilsynsførendes kommentarer og anbefalinger:
Punktet er drøftet på mødet, og der er ingen yderlig kommentarer.

10. Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere
Leders beskrivelse af samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne i privatinstitutionen:
Der er et tæt samarbejde mellem leder og personale.
Er samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne velfungerende?
Ja.
Lederes vurdering og begrundelse:
Vi er ikke så mange ansatte og der er ikke langt til kontoret, hvis der opstår noget.
Er det interne samarbejde i medarbejdergruppen velfungerende?

5

Pædagogisk tilsyn i privatinstitutioner

Ja. Har der været konflikter eller uenigheder, er der blevet taget hånd om det.
Leders vurdering og begrundelse:
Medarbejdere gode til at give plads til hinanden og udnytte hinandens forskelligheder.
Tilsynsførendes kommentarer og anbefalinger:
Punktet er drøftet på mødet, hvor der berettes om et velfungerende samarbejde mellem leder og
personale. Et samarbejde der bygger på gensidig tillid; fokus på gode intentioner; undren på
baggrund af effekter og observation samt evaluering og justering af egen praksis. Samarbejdet
foregår uformelt og løbende. Potentialet ved at udvikle formelle samarbejdsstrukturer drøftes og
tages til overvejelse.

11. Ledelse
Er det interne samarbejde i privatinstitutionen ledelsesteam velfungerende?
Der er et godt og åbent forhold mellem leder og bestyrelse.
Leders vurdering og begrundelse:
Oplever stor tillid og forståelse fra bestyrelse og en velvilje til samarbejde. Det er en meget aktiv
bestyrelse.
Er der personer i dit professionelle netværk, som du kan sparre med omkring vanskelige
situationer og beslutninger?
Jeg er med i et netværk med ledere fra de andre privatinstitutioner i RKSK
Leders vurdering og begrundelse:
Det er et netværk, jeg prioriterer højt, da det er mennesker, der står i nogle af de samme
udfordringer, som jeg. Og man har brug for at have et sted og dele disse ting, så man kan få flere
input ind i situationerne.
Tilsynsførendes kommentarer og anbefalinger:
Ingen yderlig kommentarer.

12. Børnegruppen
Funktionsopdelt:

☐

Aldersopdelt:

☒

Ander måder:

☐

Lederens beskrivelse af børnegruppens opdeling:
Spirevippen: de mindste vuggestuebørn max 10 børn, men helst kun 8.
Spiloppen: de største vuggestuebørn og nogle af de yngste børnehavebørn. Lige pt. er der kun
vuggestuebørn.
Bønnespiren: resten af børnehavegruppen
Lederens beskrivelse af de pædagogiske overvejelser, som ligger bag opdelingen:
Vi ønsker at opdele i mindre grupper med 2 personale i hver, så børnene har en overskuelig
gruppe at være i. Hver gruppe kan opdeles i 2, og vi lægger op til, at man kan lave aktiviteter med
en gruppe i en af de andre større grupper. Det betyder, at både voksne og børn kommer til at
kende hinanden på tværs og sikre gode overgange fra gruppe til gruppe, men også at alle voksne
er kendte for alle børn. Og samtidig foregår det i små enheder, som er overskuelige for alle.
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Lige pt. er der 3 personale i børnehavegruppen og 1 i spiloppen, da vi har mange børnehavebørn
og har lavet en fast udegruppe, som indimellem er alene ude og andre gange har en anden gruppe
med på tur. Vores 6 personers ladcykler bruges meget i denne sammenhæng.
Lederens angivelse af skoleudsættelser i det forløbne år:
0
Lederens overvejelser vedrørende handlinger/ændringer i praksis i forhold til skoleudsættelser:
Vi laver en skoleparathedstest på alle førskolebørn i slutningen af året, hvorefter vi afholder
forældresamtale, hvor vi bl.a. vender testen. Ud fra vores generelle vurdering af barnet samt
testen, og i samarbejde med forældrene, tager vi en vurdering af, om barnet evt. skal
skoleudsættes.
Tilsynsførendes kommentarer og anbefalinger:
Punktet drøftes på mødet, hvor det blandt andet fremgår, at arbejdet med relationer og
børnegrupper, der er med til at fremme børns muligheder for at indgå i relationer og knytte
venskaber er en fremtrædende værdi. Fordelene ved at styrke bevidstheden om, hvilke konkrete
effekter, arbejdet har for børnene drøftes.

13. Børne- og familiepolitikken og det revitaliserede Fælles børne- og ungesyn
1. Hvordan sikrer I jer, at Børne- og familiepolitikken omsættes til pædagogisk praksis hos jer?
Hvordan gør I det?













I forældresamarbejdet er lyttende og reflekterende. Støtter og anerkender det, de gør og det
de siger. At vi har tid til at lytte og høre efter. Sat ekstra personale på ved afhentning.
Informerer gennem daglig facebookbilleder, forældremøder, nyhedsbreve, forældresamtaler.
At vi ikke gør tingene for børnene, men lader dem øve sig, afprøve, hvor vores roller er
guiden og hjælp, hvor det er nødvendigt.
At vi gennem aktiviteter udfordrer dem bl.a. når vi er ude i naturen, lader dem kravle højt op
i træerne, springe ud fra højder, kravle på stejle skrænter, lade dem bruge sav og hammer,
lære dem at bruge en kniv osv.
Vi arbejder sammen på tværs af alle grupperne i Spirevium. Vi arbejder sammen med Bork
skole omkring sprogarbejde med førskolebørnene. Og med Lyne friskole, når de starter
forløb med førskolebørn.
Inviterer både forældre, bedsteforældre og andre omsorgspersoner med til div.
arrangementer, vi har.
At vi inddrager forældrene i det, der er svært for børnene, hvor de kan være med til at
hjælpe. Fx ved aflevering af børn, ved legeaftaler, sprog osv.
Arbejder med ”Fri for mobberi”. Høre børnenes forklaringer.
At vi tør tage de svære samtaler med forældrene fx ved overvægt, dårlig hygiejne, usunde
madpakker osv.
At vi i hverdagen bruger alle situationer til at lære fra os ved at fortælle, vise, oplyse.
At vi giver input i udviklingen (skubbe bag på), men lade børnene bruge deres egne løsninger
frem for at forære dem den.

2. Hvordan sikrer I jer, at Fælles børne- og ungesyn oversættes til pædagogisk praksis hos jer?
Hvordan gør I det?
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Anerkende det børnene har gang i og griber det og bygger videre på det.









Have fokus på det positive. På det børnene kan og bygge videre derfra.
At give børnene valg af aktiviteter.
At se på helheden i stedet for kun at fokuserer på det, vi lige så.
At have fokus på barnets intentioner, fx kan der være mange årsager til, at et barn siger nej.
At være nærværende og lyttende.
At vi fremadrettet er omkring det på personalemøderne, hvor vi tager et til to emner fra
hverdagen op og vender det set i lyset af ”Fælles børne- og unge synet.
At vi tør stille spørgsmål ved, om vi gør det rigtige eller der kunne være andre måder at se
det på /løse det på.
At vi hele tiden reflekterer over egen praksis.

Tilsynsførendes kommentarer og anbefalinger:
Tilsynsførende bemærker positivt, at ovenstående beskrivelser og mål afspejles i de pædagogiske og
ledelsesstrategiske drøftelser og refleksioner, der foregår på tilsynsmødet.

14. Sundhed og forebyggelse
Leders beskrivelse af privatinstitutionen med hensyn til mad, måltider og eventuel kostpolitik:
Vi har i løbet af foråret fået lavet en kostpolitik i samarbejde med bestyrelsen, hvor vi havde det
med som punkt på forældremøde.
Leders beskrivelse af privatinstitutionen med hensyn til arbejdet med børnenes mentale sundhed og
trivsel:
Små grupper, personale opmærksomme og lyttende, trivsel sættes højere end aktiviteter, se børnene
og deres reaktioner i alt, hvad vi gør. Være opmærksomme på at følge børnenes spor og evt. ændre
vores for at følge deres. Være ekstra opmærksomme på de stille børn. Være opmærksomme på om
alle børn har relationer.

Leders beskrivelse af privatinstitutionen med hensyn til arbejdet med børnenes fysiske og
motoriske udvikling:
Giver plads til fysisk udfoldelse. Er meget ude og bruger naturen som springbræt til dette.
Kan gøre brug af gymnastiksalen og redskaberne der.
Leders beskrivelse af privatinstitutionen med hensyn til arbejdet med hygiejne:
1. Har privatinstitutionen formuleret hygiejnerutiner med henblik på at reducere sygdomme og
infektioner?
 Vi har fået nedskrevet procedure i forskellige situationer. Derudover bliver nyt
personale sat ind i de forskellige procedurer. I forbindelse med COVID-19 har vi
ekstra fokus på rengøring og hygiejne.
2. Er der udfordringer med at opretholde god hygiejne i privatinstitutionen?
 Udfordringen er størst i forhold til børnenes vask af deres hænder, da det er lang tid,
de skal vaske dem, for at det er nok i denne tid. Det er ikke alle børn, der har
tålmodighed til det. Og det kan være svært med de helt små.
3. Er der behov for at gøre en ekstra indsats omkring arbejdet med hygiejne?
 Nej. Vi gør det så godt, som vi kan.
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Leders beskrivelse af privatinstitutionen med hensyn til håndtering af ophold i solen:
Tilsynsførendes kommentarer og anbefalinger:
Ingen yderlig kommentarer

15. Sundhed og forebyggelse
Leders beskrivelse i forhold til alkoholproblematikker, herunder opsporing og støtte til børn i
familier med alkoholproblemer:
Vi har fået beskrevet vores alkoholpolitik. Skulle have været på kursus om emnet, men kurset blev
aflyst. Vender med jævne mellemrum proceduren, hvis vi har mistanke om noget.
Leders beskrivelse af privatinstitutionens håndtering af regler for røgfrit miljø jf. loven om røgfrie
miljøer:
Vi har rygeforbud i arbejdstiden og rygeforbud på hele institutionens område.
Leders beskrivelse af privatinstitutionen med hensyn til magtanvendelser:
Drøftelse på personalemøde og pædagogisk dag omkring magtforhold barn/voksen herunder
medarbejderes bevidsthed og refleksioner i forhold til magt/omsorg.
Tilsynsførendes kommentarer og anbefalinger:
Ingen yderlig kommentarer
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16. Sikkerhed
Var der bemærkninger ved seneste legepladsinspektion?
Nej. Der foretages en årlig hovedinspektion, af en kvalificeret person eller ekstern
legepladsinspektør, hvor der gås frem efter en tjekliste. Hvis der observeres fejl eller mangler, bliver
der udfyldt en fejlbeskrivelse. Fejlen skal udbedres hurtigst muligt. Ud over det bliver der lavet
driftsinspektion hvert kvartal som udføres af bestyrelsen samt en daglig inspektion, som udføres af
personalet. Her bliver der igen udfyldt en fejlbeskrivelse, hvis fejlen ikke kan udbedres straks. Næste
hovedinspektion er i morgen d. 13-12-20 og foretages af 2 fra bestyrelsen.
Leders beskrivelse af de handlinger, som eventuelle bemærkninger har givet anledning til:
Anvendes der legetøj godkendt til den relevante aldersgruppe?
Ja
Befordres børnene under betryggende forhold?
Ja
Benyttes der barneseler (soveseler) i privatinstitutionen?
Ja
Er privatinstitutionen orienteret om sovestillinger for forebyggelse af spædbarnsdød1?
Ja
Leders beskrivelse af privatinstitutionen med hensyn til arbejdet med sikkerhed:
Der er udarbejdet en APV og processen her har været med til at få fokus på sikkerheden.
Var der bemærkninger til sikkerheden ved seneste brandinspektion?
Nej.
Da det er lejede lokaler, er det udlejer, der har ansvaret for brandeftersyn, hvilket tjekkes op 1 gang i
året. Sidste gang i maj 2020. Ud over det bliver vores brandsikringsanlæg tjekket. Sidste gang var her
d. 19-11-20.
Leders beskrivelse af de handlinger, som bemærkningerne har givet anledning til:
Har medarbejderne grundkursus i førstehjælp?
Nogen har. Vi skulle have haft kursus i det, som er blevet aflyst pga. COVID-19. Forventer det afholdt
i foråret 2021.
Tilbyder privatinstitutionen opfølgningskurser i førstehjælp?
Ja
Tilsynsførendes kommentarer og anbefalinger:
Legepladsinspektionen foregår internt og der er udarbejdet praksis på området, som lever op til
kravene. Det anbefales, at overveje brugen af en ekstern legepladsinspektør en gang hvert år eller
hver andet år.

17. Sprogvurderinger
Leders beskrivelse af privatinstitutionens tilgang til at arbejde med børnenes sprog:
Vi har løbene fokus på sproget både mht. dialogisk læsning, sproglege, rim og remser, sang og musik,
samtaler i spisesituationer (også derfor vigtigt med mindre grupper).
1

www.sundhed.dk
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Vi har en del 2-sprogede.
Tilsynsførendes kommentarer og anbefalinger:
Punktet drøftes på mødet, hvor fremgår, at der foretages de sprogvurderinger, der skal og at der
arbejdes med sprog igennem hele den pædagogiske hverdag. I forhold til at arbejde med sproglig
udvikling med fokus på tosprogede børn, anbefales det at tage udgangspunkt i blandt andet
inspirationsmaterialer fra EMU i forhold til at arbejde fokuseret med enkelte mål i forhold til
kommunikation og sprog. Desuden at gøre brug af tale- høre konsulenterne i PPR.

18. Pædagogiske forhold – det pædagogiske grundlag.
Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være
kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring,
udvikling og dannelse.
Leders beskrivelse af hvilke tegn i pædagogisk praksis der indikerer, at der arbejdes med Barnesyn
i privatinstitutionen:
- At vi giver plads til forskelligheder
- At vi fokuserer på det enkelte barn og dets behov og forsøger at ændre vores hverdag, så
barnet kan trives og udvikles.
- At vores ramme skal passe til de børn vi har og ikke omvendt.
- At vi giver plads til barnets fortællinger, både ved konflikter, ved fortællinger i snak ved
bordet o. lign.
- At vi giver plads til at børnene kan være med til at vælge, hvad de gerne vil og hvor de gerne
vil være.
Leders beskrivelse af hvilke tegn i pædagogisk praksis der indikerer, at der arbejdes med Dannelse
og børneperspektiv i privatinstitutionen:

VUGGESTUEN:
Vi arbejder med det i hele hverdagen, hvordan er man overfor hinanden, sproget, spiser
pænt, siger tak for mad, bordskik, deles om legesager, snakker om forståelse for andres
børn og deres følelser. Hente voksen, hvis andre har brug for hjælp, omsorg for andre. Vente
på tur.
Gøre børn selvhjulpen: Prøve selv - spise selv - vælge sang og/eller billede - børn er aktiv
deltagende i hverdagen og aktiviteter - selv kravle op i den høje stol - kravle selv op på
puslebord
Børneperspektiv: Afvige fra egen plan og følge børnenes spor. Hvad fornemmer vi børnene
har brug for.
Omsorg er den vigtigste ingrediens. Det er den man bygger videre på med alt det andet.
BØRNEHAVEN:
Der arbejdes med bordskik: lære at sidde til bords – madro - ”tak for mad, må jeg gerne gå
fra bordet.” - skiftes til at være bordformand (efter tur)(ligestilling)
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Der arbejdes med at vente på sin tur og give plads til hinanden: række hånden op - lytte til
hinanden - tale ordentligt og respektfuld til hinanden - alle blive spurgt, alle bliver hørt deles om legetøj
Der arbejdes med anerkendelse: respektere børnenes forskellighed - tale med børn om
forskellighed: Hvad er vi gode til? Hvilken farve kan du bedst lide? - italesatte gode sider og
udfordringer - sætte de ting de laver frem til pynt
Inddragelse: forskellige roller i en leg - inviterer børn med ind i voksenaktiviteter, såsom
rengøring, madlavning, fejning. I leg og hverdag: afstemning, medbestemmelse ift. Aktivitet
- demokratisk afstemning af dagens aktivitet - valg mellem forskellige aktiviteter forskelligt legetøj og forskellige legemiljøer til rådighed - fri leg, hvor børn selv vælger hvad
de vil lege med, indenfor de rammer vi giver - vi sætter rammer til en aktivitet
(læringsmiljø), men lader børnene selv udfylde hvordan det skal være indenfor rammen.
(F.eks. vi maler – og børnene bestemmer selv hvordan de laver det).
Anerkendelse: det de laver ved at det står frem/hænges op - med i rengøring, oprydning,
fejning – med i voksenaktiviter - lave mad – smage mad - inddrage børnene ind i processen,
så resultatet bliver tilfredsstillende og giver selvværd. Giver ejerskabsfornemmelse processen er vigtigt! Have hænder i råvarerne.

Leders beskrivelse af hvilke tegn i pædagogisk praksis der indikerer, at der arbejdes med leg i
privatinstitutionen:

VUGGESTUEN:
- Vi kan skubbe lidt til børnene, bygger videre på børnenes leg/fantasi. Skaber
rammerne for legen ved de ting, vi finder frem, men de er selv med til at vælge,
hvordan de vil bruge det. Vi giver plads til legen. Bruger den også til observation.
BØRNEHAVE:
TID til fri leg: om morgenen, hvor forskelligt legetøj inviterer til forskellige former for leg
- om eftermiddagen, hvor personalet primært er sig observerende og vejledende
RAMMER og PLADS til børnenes leg og fantasi:
- Personalet er med til at igangsætte leg og trekker sig væk fra legen, så børnene selv
udvikler legen videre.
- Vi kreerer forskellige læringsmiljøer som indbyder til leg
- Naturen omkring os indbyder til leg og fantasi: skoven, bakker
- Legepladsen og legetøj inviterer til leg: sandkassen, byggematerialer som inviterer
og taler til fantasien.
- Vejret og naturen udvikler børnenes sanser, samt kimslege
- Materialer og legetøj til forskellige former for rollelege
ROLLELEGE: Fx restaurant, butik, politi, camper på tur - båden i sandkassen til
udenlandsturer - traktorleg/maskinstation
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RAMMESAT LEG:
Organiserede lege med regler: Alle mine kyllinger kom hjem – Gemmeleg - Tag fat lege Kims leg - Bankoplader: ”Find ting i naturen”
Leg med kroppen: Fx baner (f.eks. cykelbane med tankstation, forhindringsbaner, kegler) leg med kroppen – Gymnastiksalen - Stafetløb (motionsdag)

Leders beskrivelse af hvilke tegn i pædagogisk praksis der indikerer, at der arbejdes med Læring i
privatinstitutionen:

BØRNEHAVE + VUGGESTUE:
- Igennem aktiviteter kommer vi omkring sprog, motorik, sanser m.m.
- Oplevelser udenfor SpireVium: samfund, arbejdspladser, natur
- Der arbejdes med sprog, rim og remser
- Tale sammen og undre sig sammen om verden omkring os
- At lære at fungere i institutionens dagligdag
- Sætte ord på følelsesregistret som glæde, smerte, irritation m.m.
- Støtte børn når de fejler – sætte ord på deres følelser og at følelsen er okay, og
komme igen (øvelse gør mester).
- Emner, hvor vi går i dybden med noget: Science, kost, bakterier, kroppen,
- Tegne verden omkring os. Fokus på form, farver, sanser. F.eks. tegne eller male i
naturen
- Voksne rollemodeller i SpireVium (vi begår fejl, vi siger undskyld, vi forklarer
hvorfor vi gør/er som vi gør/er.
- Motorik: at bruge kroppen, mærke naturen (sanser), lære navne på dyr/planter m.m.
fx ved udeture.
- Læringsmiljø hele dagen lige fra morgenmad til luk: fællesaktivitet om formiddagen;
tilbud om eftermiddagen; fri leg; relationer
- Tale om dato, vejr, ugedag, årstid m.m.
- Kultur: høstfest og høstsange, juleklippedag, julefrokost, julegudstjeneste,
sommertur, påskepynt, danse sange og sanglege

Leders beskrivelse af hvilke tegn i pædagogisk praksis der indikerer, at der arbejdes med
Pædagogiske læringsmiljøer i privatinstitutionen:

Vores læringsmiljøer er hele tiden til evaluering i SpireVium. Det er vigtigt for os at lægge
mærke til, hvilken læring miljøerne ligger op til. Om det er det, vi havde tænkt eller om det
blev til noget helt andet. Om det andet er noget, der er ok, eller miljøet skal justeres.
I vores stuer er indretningen blevet ændret nogle gange, da vi netop har observeret, at
miljøerne ikke havde den hensigt, vi havde tænkt, men i stedet skabte uro og larm. Små
justeringer har gjort underværker.
Leders beskrivelse af hvilke tegn i pædagogisk praksis der indikerer, at der arbejdes med
Forældresamarbejde i privatinstitutionen:
- at personalet giver sig tid til at informere forældrene ved aflevering og afhentning
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-

at forældrene inviteres indenfor til div. arrangementer og at personalet er gode til at være
sammen med forældrene der
- at forældresamtaler prioriteres, min 1 gang i året
- at personalet er anerkendende i forhold til forældrene
- at der altid er tid til en ekstra snak, hvis forældrene har brug for det
- at vi anerkender, at det er forældrene, der kender deres barn bedst og at vi har brug for
deres input i vores forståelse for og arbejde med børnene.
- at vi anerkender, at alle forældre handler ud fra det, de mener er bedst for deres barn
Leders beskrivelse af hvilke tegn i pædagogisk praksis der indikerer, at der arbejdes med Børn i
udsatte positioner i privatinstitutionen:
- at vi har en meget tæt dialog med forældrene til et barn i en udsat position.
- at personalet er opmærksomme på de børn, tænker aktiviteterne ind, så de kan rummes
- er opmærksomme på sammensætningen af børnene
- giver plads til helt små grupper ved behov
- struktureret hverdag, så den bliver overskuelig og genkendelig
- at vi har gennemgået Ringkøbing-Skjerns ”Beredskab til forebyggelse”, så vi er ajourført med
tegn, vi skal være OBS på
- at vi har en handleplan for, hvordan vi skal handle i tilfælde af OBS på tegn for overgreb.
Leders beskrivelse af hvilke tegn i pædagogisk praksis der indikerer, at der arbejdes med
Sammenhænge i privatinstitutionen:
- opfordre til stille start i vuggestuen, men også i børnehave, hvis der er behov, hvor
forældrene er med i starten, megen dialog med forældrene
- at vi arbejder på tværs af de små grupper, så der er genkendelige voksne og børn ved flyt til
ny gruppe
- at gøre overgangen fra forældre til institution så tryg som muligt, hvor der er dialog med
forældrene omkring det, der kan være svært og hvordan man sammen kan løse det
- at vi samarbejder med de nærmeste skoler og tager på besøg
Tilsynsførendes kommentarer og anbefalinger:
Tilsynsførende bemærker positivt, at ovenstående beskrivelser og mål afspejles i de pædagogiske og
ledelsesstrategiske drøftelser og refleksioner, der foregår på i forhold til arbejdet med den styrkede
læreplan og generelt på tilsynsmødet.

19. Leders ansvarsområder i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan
Leders beskrivelse af, hvordan privatinstitutionen arbejder med, eller påtænker at arbejde med den
skriftlige læreplan:
Vi har igennem 2020 dykket ned i de forskellige områder af lærerplanen. Desværre har
Coronasituationen været med til at give store afbrud i dette arbejde. Men vi prøver at tænke det ind
på vores personalemøder. Vi har på vores pædagogiske dag konkret arbejdet med emnerne og vil i
den kommende tid grave dybere i et enkelt emne på vores personalemøder. Vi bruger materiale, der
er hentet fra henholdsvis EMU og EVA. Det næste emne, vi vil dykke ned i er ”Samspil og relationer i
det pædagogiske læringsmiljø”, da fundamentet i vores arbejde med børnene er, at det fungerer
godt.
Det er leder, der kommer til at lave det skriftlige arbejde, men lærerplanen vil være noget, vi vil
arbejde med hele tiden og den kan derfor blive ændret undervejs i arbejdet. Også fordi vi som
institution ændre os hele tiden.
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Leders beskrivelse af hvordan privatinstitutionen påtænker at arbejde med, eller arbejder med, de
12 mål og læringsmiljøer, leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter,
børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner, der giver børnene mulighed for at trives, lære,
udvikle sig og dannes:
Er beskrevet i det foregående. Selve lærerplanstemaerne arbejder vi løbende med i vores ugeplaner.
Desforuden har vi nogle emneuger i løbet af året, hvor vi mere specifikt arbejder med nogle emner. I
processen evaluerer vi på målene og drøfter det nærmere på stuemøderne, men også på
personalemøderne.
Leders beskrivelse af, hvordan privatinstitutionen (påtænker at) arbejde/r med evalueringskulturen
i privatinstitutionen, således det pædagogiske læringsmiljø udvikles og kvalificeres:
Vi har gennem det sidste 1½ år haft fokus på evalueringskulturen på vores pædagogiske dag, da det
er en af de ting, vi ikke har været så gode til. Vi har fået forskellige redskaber til brug for det og har
fået det implementeret som en naturlig del i dagligdagen, så vi efterhånden tænker det ind som en
helt naturlig ting at evaluere på egen praksis, på aktiviteten, på situationen. Vi øves hele tiden i at
undres, at stille spørgsmålstegn ved.
Leders beskrivelse af, hvordan privatinstitutionen arbejder med eller påtænker at arbejde med en
løbende dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse:
-

gennem billeder
børnenes tegninger
at vi løbende dykker ned i hverdagen, hvor vi evaluerer og beskriver fx garderobesituationen
i dialogen med børnene (at de fx kommenterer på at det nok bliver regnvejr, for skyen er
mørk)
at vi i dagligdagen er opmærksomme på, hvordan børnene har det og vi har det som
fokuspunkt på personale og stuemøder

Tilsynsførendes kommentarer og anbefalinger:
Arbejdet omkring udviklingen af en evalueringskultur drøftes på tilsynsmødet, hvor det blandt andet
fremgår, at man i institutionen har et meget positivt udgangspunkt for at kunne undre sig og tale
sammen om det, der kan justeres og forbedres. Det drøftes blandt andet at undersøge, hvad der
skaber dette positive udgangspunkt med henblik på at kunne både forankre og genbruge dette både
strukturelt og i praksis i andre sammenhænge.

20. Udvikling af pædagogisk praksis
1. Hvad er jeres vigtigste mål/fokuspunkter for det kommende år?
1. Vi vil grave dybere i samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø
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2. Vi vil prioritere sprogarbejdet fra vuggestuen til de skal i skole. Opkvalificering af personale til at
være sprogansvarlig. Et personale skulle have været på kursus dette år, men det er blevet aflyst.
Indarbejdelse af brugen af TRAS-skemaerne i alle grupper.
3. Arbejde med Fri for Mobberi og inddrage forældrene i det.

Tilsynsførendes kommentarer og anbefalinger:
På tilsynsmødet drøftes udviklingspotentialer og pædagogiske mål for det kommende år. Der er
bevidsthed om, at det arbejdet med den styrkede læreplan fortsætter og er en udvikling, der skal
understøttes og arbejdes med løbende. Tilsynsførende er enig i, at ovenstående mål og fokuspunkter
er relevante. På mødet drøftes vigtigheden af at tidsbegrænse arbejdet; sikre løbende evaluering og
huske at italesætte og forankre de gode effekter og succeser.

21. Sammenfatning/primære opfølgningspunkter
Tilsynsførendes kommentarer og anbefalinger:
Grundet Corona og udvidelsen af de skærpede tiltag af afholdtes mødet virtuelt.
Tilbagemeldinger fra deltagerne ved tilsynsmødet:
Deltagerne oplevede, at det var et godt møde på trods af, at det var virtuelt. De fik ideer til noget at
arbejde videre med, også i forbindelse med det skriftlige arbejde med den styrkede læreplan. Det var
også rart at starte med det, der rørte sig hos dem - det som de var optaget af frem for slavisk at
gennemgå tilsynsmaterialet.
Tilsynsførende vurderer, med udgangspunkt i tilsynsmøde dialog, at:
Tilsynsførende oplevede et konstruktivt tilsynsmøde, hvor der åbent og ærligt blev drøftet
pædagogik og ledelse inden for rammerne af dagtilbudsloven og den styrekede læreplan.
Tilsynsførende erfarede generelt på mødet, at deltagernes refleksioner over egen praksis afspejlede,
at der blev arbejdet med og reflekteret over det brede børnesyn; inddragelse af børneperspektivet;
praksisudvikling gennem læringsmiljøer; børnefællesskaber tilsammen med en optagethed af, at
sikre løbende evaluering. Tilsynsførende vurderer generelt, at den pædagogiske hverdag og
organisering understøtter og styrker at børnenes trivsel, læring, dannelse og udvikling positivt.
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