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          5. oktober 2017 

Tilsynsrapport 

Privatinstitutionen Dagmargården, 7000 Fredericia 

 

Baggrund 

Tilsynsrapporten er udarbejdet af KlConsult på opdrag af Institutionsafdelingen, Fredericia 

Kommune. Med hensyn til tilsynets rammer, vurderingsgrundlag m.v. henvises til materialet sendt til 

institutionen fra Fredericia Kommune med orientering om Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning 

vedrørende tilsyn samt information om tilsyn med privatinstitutioner. 

 

Uanmeldt besøg 

KlConsult har foretaget et uanmeldt tilsyn d. 17. august 2017 kl. 9.15-11.15. Her deltog to konsulenter fra 

KlConsult: Kira Mortensen og Karin Lykke. Det uanmeldte besøg bestod i et kort introduktionsmøde med 

lederen, observationer af indretning og af det pædagogiske arbejde samt en afsluttende samtale med 

lederen.  Der har på årets tilsyn været fokus på krop og bevægelse. 

 

Tilsynsmøde 

Der blev afholdt tilsynsmøde d. 27. september 2017 kl. 16 i Dagmargården. Fra Dagmargårdens bestyrelse 

deltog formand Niels Aaquist,  repræsentant Ellen Nielsen og forældrerepræsentant Randi Bjerregaard. Fra 

personalet deltager Tina Christensen og fra ledelsen deltager leder Lene Munk-Andersen og souschef Jane 

Stenled. Fra KlConsult deltog konsulenterne Kira Mortensen og Karin Lykke. 

 

Forud for tilsynsmødet har institutionen på anmodning tilsendt KlConsult relevante dokumenter.  

 

Tilsynsmødet behandlede følgende temaer: 

1. Præsentation 

2. Formålet med tilsynsmødet samt proceduren for tilsynet 

3. Opfølgning fra tilsynet i 2016 

4. Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan, hjemmeside, forældrepjece set i relation til observationer 

på uanmeldt tilsynsbesøg 
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5. Børn – krop og bevægelse, leg, læring, trivsel, udvikling samt fysisk, æstetisk, psykisk børne- og 

læringsmiljø herunder observationer på det uanmeldte besøg  

6. Ledelse og organisation, rekruttering, kompetenceudvikling og sygefravær 

7. Samarbejde med forældre herunder opstartssamtaler, regelmæssige planlagte samtaler, 

forældrehenvendelser, forældremøder og forældretilfredshed 

8. Kort gennemgang af de fremsendte dokumenter 

9. KlConsult sammenfatter tilsynet (det uanmeldte tilsyn og tilsynsmødet) 

 

Fremgangsmåde 

I forlængelse af det uanmeldte tilsyn udarbejdede konsulenterne et notat, som blev sendt til institutionen 

forud for tilsynsmødet. Nedenstående er en sammenskrivning af konsulenternes notat suppleret med 

indhold fra dialogen på det efterfølgende tilsynsmøde. 

 

Indledning 

På tilsynsbesøget fortæller Lene, at der siden sidst er det sket forandringer på øverste etage. 

Personalestuen er flyttet ind i et mindre lokale, som tidligere var indrettet til de største børn. 

Det betyder, at storbørnsgruppen har fået den tidligere personalestue og derved fået en del mere plads. 

Lene fortæller, at de er meget stolte af ombygningen og at omstruktureringen skyldes, at der i år er flere 

børn i storbørnsgruppen (23 kommende skolebørn). 

 

På første salen er der indrettet et teaterrum, hvor der er en scene til teater, og hvor der er plads til 

gymnastik. Institutionen har været i salen med alle børnene, og det kan fint lade sig gøre. Kommer der til at 

mangle plads, kan skydedøren åbnes ind til den tilstødende stue. 

 

På nuværende tidspunkt er indskrevet: 

42 vuggestuebørn (45 børn pr 1/9) 

44 børnehavebørn (45 børn pr 1/9) 

Det betyder, at der er tre vuggestuegrupper (to grupper med 0-2 årige og en gruppe med 2-3 årige), en lille 

3-4 års gruppe og en storbørnsgruppe.  

Ledelsen fortæller, at der er fyldt op frem til 2018, hvor normeringen kommer op på 100 børn, og selvom 

der reelt er areal til flere børn, skal der ikke indskrives flere. Personalet strukturerer grupperne i forhold til 

børnesammensætningen. Grupperne kan ændre sig fra år til år alt efter børnenes alder. 
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Personale 

Ledelsen fortæller, at der er en god stemning i huset. Personalegruppen er meget stabil - der er ikke sket 

udskiftning siden sidste år. 

På tilsynsmødet fortæller lederen, at institutionen samarbejder med Jelling Seminarium om studerende, og 

derudover tilbyder institutionen praktikforløb til bl.a. sprogcentret og kompetencecentret. Der er aldrig 

flere praktikanter, end der er plads og tid til at guide. ”Jo bedre vi guider og vejleder, jo bedre folk får vi.” 

Praktikanterne er der som ekstra hænder og indgår ikke i normeringen. 

 

Pædagogik 

I foråret har der været et teaterprojekt for alle børn i institutionen. Dette resulterede bl.a. i opvisning for 

forældrene. 

Der er indført fælles morgensang hver anden fredag i teatersalen. Stuerne står på skift for at arrangere 

morgensangen.  

 

I efteråret fejrer Dagmargården 150 års jubilæum. Det fejres i en hel uge, hvor der er forskellige 

arrangementer for børnene. Personalet har planlagt besøg af en teatergruppe, musikforløb, cirkus m.m. 

Ugen sluttes af med morgenkaffe for forældre, optog gennem byen og med en fest for børn og forældre. Til 

dette formål er lejet en hal i byen. 

 

Forældresamarbejde 

Siden sidste tilsyn har Dagmargården haft en forældretilfredshedsundersøgelse. Det er generelt en meget 

stor tilfredshed. Den eneste kritik handler om, at enkelte forældre ønsker mere dialog om børnenes 

aktiviteter i hverdagen. 

På tilsynsmødet taler vi om, at der skal være en balance mellem den tid, personalet bruger på forældresnak 

i dagligdagen og den tid, der går fra børnene i den forbindelse.  

Institutionen oplever det som en udfordring, at flere børn og forældre laver vinkeritualer i børnehaven, der 

tager tid og forstyrrer de aktiviteter, der er i gang med børnene. Der er forældre, der ønsker, at det er en 

bestemt voksen, der vinker med barnet, og at det foregår ude ved vinkevinduet, også selvom den voksne 

må forlade en aktivitet, der er i gang med en gruppe børn. Personalet pointerer, at det ikke handler om, at 

forældrene bevidst vil forstyrre, det handler måske bare om en manglende forståelse af situationen.  

 

KlConsult anbefaler, at problematikken tages op på et forældremøde, hvor der debatteres, hvad det 

betyder for roen og nærværet i børnegruppen, når de voksne med jævne mellemrum må forlade gruppen. 
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Iagttagelser fra det uanmeldte tilsynsbesøg 

Vi ankommer til institutionen kl. 9.30. Nogle af vuggestuebørnene er inde, hvor der bl.a. modtages nye 

børn og forældre. Der er børn i teatersalen, som laver gymnastik, en vuggestuegruppe er på vej på tur og 

der er en del børn på legepladsen. 

Ved 10-tiden er der ca. 50 børn på legepladsen, der er 6-8 voksne, som alle går rundt, er deltagende og til 

rådighed, når børnene kalder eller har brug for hjælp.  Overalt oser det af nærvær, engagement, 

arbejdsglæde, struktur og imødekommenhed.  

 

Indretning 

I  en af vuggestuegrupperne er der kommet nye borde. Det er borde, der kan slås op på væggen eller 

skubbes ind under hinanden. Det betyder, at der er meget fin gulvplads til leg og bevægelse. 

Grupperummene er generelt indrettet på en måde, der skaber overskuelighed med legetøj fordelt i små 

kasser, der er let tilgængelige. Der er gulvplads, små legekroge og flere steder hænger læreplanstemaerne 

fremme på væggen i respektive farver. Der er lyst og pænt på stuerne. 

 

Den nye stue til storbørnsgruppen giver sammen med den gamle stue og de to små legerum meget plads at 

udfolde sig på. Rummene er lyse, og der er skabt hjørner, hvor børnene kan lege uforstyrret. 

 

På legepladsen er der stor mulighed for at bruge kroppen. Her er bl.a. klatrestativ, gynger, forskellige 

”balance-gynger”, klatrevæg i tov, rutchebane, koldbøttestativ, boldbane, legehuse, sandkasser og et 

fliseareal, hvor der kan cykles m.m. 

Legepladsen er stor og hyggelig med blomsterkummer og mange kroge, og selvom der er 50-60 børn ude at 

lege er der masser af plads. I det ene hjørne af legepladsen er et område med en gynge, et legehus og en 

sandkasse afskærmet til de mindre børn. 

 

På tilsynsmødet forklarer formanden, at det er dejligt, at der er økonomiske midler til at kunne forny og 

vedligeholde huset. På nuværende tidspunkt er bestyrelsen ved at undersøge, hvordan kælderen kan 

bruges til indretning af værksteder. 

 

Arbejdet med krop og bevægelse 

På tilsynsbesøget observerer vi, at der er en del fokus på krop og bevægelse både på legepladsen og på 

stuerne. Personalet fortæller, at bevægelse altid tænkes ind i pædagogisk planlægning, og to gange årligt 

kommer der ekstra fokus på emnet på lige fod med de øvrige læreplanstemaer.  
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I vuggestuerne arbejder pædagogerne med ”Hej skal vi tumle” og ”Hej skal vi lege”, der er et 

motorikmateriale, der er udgivet af Trygfonden. Personalet fortæller endvidere, at de i det daglige bruger 

salen både til planlagte og spontane aktiviteter, når børnene trænger til at få brændt ”krudt” af. Der er 

ligeledes en forventning om, at børnene kommer ud hver dag, så de får mulighed for at røre sig. Både 

legepladsen og nærmiljøet giver gode muligheder for motorisk udfoldelse.  

En gang årligt planlægges olympiade for alle børn. 

 

Bestyrelsesformanden fortæller, at de på nuværende tidspunkt er ved at undersøge muligheden for at få 

kunstgræs på boldbanen, da det vil give endnu flere muligheder for at bruge kroppen på legepladsen.  

 

I forhold til børnenes sansemotoriske udvikling bruger personalet afslapning som en pædagogisk aktivitet 

med børnene og som et pædagogisk redskab i forbindelse med ”krops-urolige” børn.  

Personalet laver løbende motorikbaner, arbejder med sansekasser, fodbad og massage, og når vejret er til 

det, får børnene lov til at have bare tæer på legepladsen. 

 

Pædagogiske iagttagelser 

I vuggestuen er der plads til at børnene kan løbe, og de får lov til det. Børnene øver sig i at kravle op og ned 

på ”lege-bussen”. På et tidspunkt er der et mindre barn, der kravler op. Den voksne støtter barnet med en 

hånd, men lader selv barnet ”mase på”. 

 

Den ene vuggestuegruppe skal på tur. Da børnene er færdige i garderoben løber de hen ad gangen hen 

mod døren. Ved døren stiller de op i en række og venter til de voksne kommer. Den ene voksen stiller sig 

forrest, den anden bagerst. Da de kommer ud til trappen, har de voksne et barn i hver hånd og der er to 

børn imellem dem. Alle børn tager fat i trappe-tremmerne og langsomt, men sikkert bevæger de sig ned fra 

2. sal. Den forreste voksen går baglæns ned ad trappen, så hun hele tiden har øje på børnene sammen med 

den voksen, der går bagerst. Det tager tid, men børnene roses og det går stille og roligt ned ad. Børnene 

snakker, og der er tid til, at de voksne giver deres besyv med. ”Det er dejligt, at du er glad M, men du skal 

også huske at kigge, hvor du går min ven.”  

De når ned til klapvognene. De seks børn og to voksne skal på gåtur. De medbringer to tvillingeklapvogne, 

og så må børnene skiftes til at gå. 

 

I en anden vuggestuegruppe er der ved at være opbrud, fordi børnene skal i grupper, men først skal 

børnene skiftes. Mens børnene på skift får skiftet ble, er der hele tiden en voksen sammen med de øvrige 
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børn på stuen. Børnene er ivrige for at kravle op og hoppe ned på hoppekassen. Den voksne guider og giver 

børnene en hånd. Et barn kommer med legetøj i hånden, og den voksne siger: ”Det holder jeg lige for dig, 

mens du hopper ned.” Barnet afleverer legetøjet, hopper ned og får sit legetøj igen. Der er en livlig aktivitet 

rundt om på stuen, børnene kravler, løber og hopper. Den voksne har hele tiden fokus på, hvad der foregår. 

 

En mindre gruppe fra vuggestuen skal i teatersalen til gymnastik. De voksne opfordrer børnene til at holde 

hinanden i hånden to og to. Ude ved trappen går børnene selv ned ét ad gangen, mens de holder ved 

gelænderet. En pige begynder at hoppe og den voksne siger: ”Prøv at gå ned.” Pigen går ned. 

Børnene har travlt med at komme ind i salen, og de går straks i gang med at udforske rummet. Den voksne 

opfordrer børnene til at tage skoene af: ”Så er det nemmere at bevæge sig, og det gør ikke så ondt, hvis I 

rammer hinanden.” Den voksne sætter få redskaber frem, blandt andet en balancebom. Et barn kravler selv 

op og går på bommen. Den voksne går ved siden af, barnet bøvler noget med at vende sig for at kunne 

kravle ned igen. Den voksne guider, og barnet smiler bredt, da det lykkes at komme ned. 

Børnene er gode til at tage hensyn til hinanden. De venter til der er plads på de forskellige redskaber. Den 

voksne er hele tiden opmærksom på børnene, og kommenterer på det de laver/siger. 

 

Læringsmiljøer 

På tilsynsmødet fortæller personalet, at er godt læringsmiljø handler om tryghed og inkluderende rammer. 

De voksne er rollemodeller for et fællesskab, hvor alle børn trives. Et godt læringsmiljø skal være positivt, 

omsorgsfuldt og inspirerende, så børnene styrkes i lysten til at lære. Personalet øver sig i ikke at begrænse 

børnene ved at sige, at børnene ikke må. I stedet giver eller anviser de børnene andre muligheder. 

 

Pædagogiske iagttagelser 

I vuggestuen er kassen med instrumenter fremme, og børnene spiller på forskellige ”raslere”. De voksne 

synger og er meget opmærksomme på at inddrage børnene, selvom de er for små til at synge med. De 

synger ”Hjulene på bussen”: ”Vi kan synge om børnene. Hvad siger børnene i bussen?” Den voksne holder 

en lille pause og giver børnene mulighed for at svare med fagter og lyde. Dette gentages ved hvert vers. 

Der er øjne på ”raslerne”. Et barn peger på øjnene, og den voksne siger: ”Det er øjne. Hvor er dine øjne?” 

Barnet peger på sine øjne og den voksne siger: ”Det er rigtigt, hvor er du god.” Legen fortsætter og der 

spørges ind til mund og næse. 

 

I en af vuggestuegrupperne fortæller den voksne, at børnene hver torsdag inddeles i små grupper med hver 

sin voksen. Den voksne tilrettelægger aktiviteter for denne dag. 
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Relationer – fællesskab  

På tilsynsmødet fortæller personalet, at arbejdet med ICDP og dialogisk læsning har synliggjort, hvor vigtig 

nærværet er. Personalet er indstillet på, at når de er på arbejde, er de der for børnene. Der er ikke 

voksensnak, når man er ved børnene, hverken fagligt eller personligt.  

Personalet er garanter for, at gøre alle børn interessante, og hvis der er et barn, der har svært ved at blive 

en del af fællesskabet, arbejder personalet bevidst på at gøre børnene interesserede i hinanden. Personalet 

forklarer, at de laver en fast procedure, hvor de to gange ugentlig går fra med det barn, der har det svært 

sammen med et andet barn. Når de to børn har fået en god tilknytning til hinanden, inviterer personalet 

yderligere to børn ind i gruppen. Det giver mulighed for at lege alle fire eller to og to sammen. Det er 

personalets ansvar at gøre børnene positiv interesseret i hinanden.  

 

Nærværende voksne er alfa omega for børnenes trivsel og udvikling og for at fællesskabet kan udvikle sig til 

gavn for alle. Ledelsen er meget opmærksomme på dette og italesætter, når de oplever, at personalet er 

mere optaget af hinanden end af børnene.  

 

Pædagogiske iagttagelser 

I en af vuggestuegrupperne er der besøg af en håndværker, der er ved at montere et af de nye borde på 

væggen. De voksne er meget opmærksomme på, hvordan børnene reagerer på støjen fra boremaskinen. 

Der er et barn, der kravler lidt væk. Den voksne følge barnet samtidig med, at hun hele tiden er 

opmærksom på gruppen.  

 

På legepladsen er børnene meget optaget af at lege. De leger i mindre grupper, de organiserer, de leger og 

de løber. På trods af de mange børn, der er ude, oplever vi ingen konflikter. Et par drenge kommer hen til 

en af konsulenterne og siger: ”Vil du se hvad jeg kan?” Han drøner hen og laver kolbøtter. ”Er jeg ikke sej?” 

Den anden dreng forsøger sig også, men han kan ikke, og den første dreng siger: ”Kom så laver vi noget 

andet.” 

 

Et par piger gynger, mens de hyggesnakker. Til sidst gynger de meget højt. Pige 1: ”Ohhh vi gynger højt.” 

Hun gentager det mange gange og griner. Pige 2 får gyngen til at gynge skævt, og pige 1 siger: ”Nej det skal 

vi ikke.” Pige 2 stopper øjeblikkeligt, og de gynger almindeligt igen.  
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Deltagelse og indflydelse  

Ledelsen fortæller, at personalet har arbejdet bevidst med at følge børnenes ideer og motivation, så det nu 

er blevet en del af kulturen i huset. Læreplanstemaerne ligger fast, men i dagligdagen er personalet gode til 

at gribe det spontane, og når konsulenterne oplever, at børnene kan sætte rammen for en leg, hvor den 

voksne deltager, er det fordi, de er vant til at voksne deltager i legen.  

På legepladsen er der en talemåde ”Leg eller fej”, der med tre ord beskriver, hvordan de voksne skal agere 

på legepladsen.  

Det er vigtigt, at personalet indgår i dialog med børnene frem for at tale til børnene. 

 

Pædagogiske iagttagelser 

I vuggestuen kravler et barn rundt på gulvet. ”Hov lugter du lidt?” siger en voksen, der sidder på gulvet. 

Hun tager barnet ind til sig og giver det et kram. ”Skal du ud på badeværelse?” Barnet nikker, og sammen 

går de ud på badeværelset. Barnet går selv med støtte fra den voksne. 

 

På legepladsen leger børnene i mindre grupper. Nogle steder leger de voksne med, andre steder opholder 

de voksne sig i udkanten af legen, og de er hele tiden nærværende i forhold til børnene.  Et sted er der børn 

og en voksen, der leger med kridt. Den voksne tegner omridset af børnene og børnene tegner ansigt, hår, 

tøj osv. Der kommer hurtigt flere børn til, som vil tegnes, og de er gode til at vente på tur. Den voksne siger: 

”Se du ser lidt sjov ud. Det er fordi jeg har tegnet din nederdel.”  Et andet barn er blevet tegnet med 

hænderne oppe ved hovedet, og den voksne siger: ”Se det ligner, at der er en der siger - hænderne op eller 

bukserne ned.” 

 

På legepladsen sætter en voksen sig på en af børnecyklerne og kører sammen med børnene. Efter et stykke 

tid siger hun: ”Øv, den passer ikke godt til min numse.” Et af de syv børn, der er med i cykellegen siger: ”Så 

tag løbehjulet.” ”Tror I så, at I kan følge med mig?” Den voksne tager løbehjulet og løber afsted. Børnene er 

efter og fanger den voksne. De syv børn sætter rammerne og den voksne leger med.  

 

Lene fortæller, at børnene hos krudtuglerne dagligt selv står for opvask af de drikkekrus, der hænger på 

gangen. En gang dagligt har to børn ansvaret for at vaske op. Der er en voksen, der deltager og kontrollerer, 

at opvasken er grundig. Det er en vigtigt arbejdsopgave, som børnene meget gerne deltager i.  

 

Selvudvikling og selvhjulpenhed 

Personalet fortæller, at de har en enorm respekt for, at det tager tid at lære noget nyt, og de har fokus på 
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ikke at skynde på børnene. Der skal være tid til at øve sig. 

I institutionen arbejder personalet med ”hjælp til selvhjælp” forstået på den måde, at det er i orden at få 

hjælp og tid til selv at tage gummistøvler på, når du er halvandet år. Når du er fire år, er det træls ikke at 

kunne selv. 

 

På tilsynsbesøget observerer vi netop, at personalet giver sig tid til at guide og støtte børnene til at kunne 

selv. Dog ser vi, at vuggestuebørnene løftes ned fra puslebordet. Personalet forklarer, at børnene selv 

kravler op på puslebordet ved hjælp af en stige, men børnene har svært ved at kravle baglæns ned, så 

derfor løfter de voksne børnene ned, når de er færdige på puslebordet også selvom det belaster fysisk. 

 

KlConsult anbefaler, at personalet øver børnene i selv at kravle ned af stigen. Det kan lade sig gøre ved at 

holde godt fat i barnet og guide, så barnet oplever, at det er trygt at kravle ned. 

 

Pædagogiske iagttagelser  

I børnehaven er en gruppe børn i garderoben. De er ved at tage sko på, og der er to voksne til at guide. 

Børnene opfordres til at prøve selv. Et barn har fået skoene omvendt på, og den voksne gør barnet 

opmærksom på dette. Barnet bytter selv om på skoene. Da flere af børnene er færdige, går den ene voksen 

ud med dem, så der er ro og plads til, at de sidste børn også selv kan klare opgaven. 

 

På legepladsen er der en pige, der har fundet et løbehjul. Hun vil gerne køre, men det er svært. Der 

kommer en voksen og hjælper. Pigen pylrer lidt, og den voksne siger: ”Jeg vil gerne hjælpe dig. Prøv at se, 

du skal bruge benet sådan.” Den voksne tager fat i pigens ben og fører det. Pigen prøver og pludselig 

kommer hun selv fremad. Den voksne siger: ”Du er dygtig til at lære. Du er dygtig, nu kan du jo.” Den 

voksne klapper. 

 

I vuggestuen bliver der skiftet vuggestuebørn. Der er én voksen, der skifter mens én er ved børnegruppen. 

Der hygges, synges og snakkes under skiftningen. Børnene kravler selv op ad stigen til puslebordet, men når 

de skal ned, løfter den voksne børnene ned fra det høje puslebord. Der er trappestige til alle puslebordene 

og små skamler til håndvasken. 
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Konklusion 

På baggrund af observationer på det uanmeldte besøg, dialogerne på tilsynsmødet samt gennemgang af 

institutionens dokumenter er det KlConsults vurdering, at børnehaven lever op til Fredericia Kommunes 

godkendelseskriterier for private institutioner.  

Vi har en generel oplevelse af, at de voksne er meget nærværende over for børnene. Her er en dejlig 

stemning og en høj faglighed. Vi ser en tæt sammenhæng mellem institutionsbeskrivelserne og det liv, der 

leves i institutionen. 

 

 

Med venlig hilsen 

Karin Lykke, konsulent, KlConsult 
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Bilag: 

Tema Kommentar 

Børn og areal  

a. Antal faktiske indskrevne børn fordelt på 

0-2 årige og 3-6 årige 

Måned 0-2 år 3-6 år Enheder 

Jan. 16 37 70 144 

Feb. 16 35,5 73 144 

Marts 16 36 70 142 

April 16 32 61 125 

Maj 16 33 63 129 

Juni 16 36 63 133 

Juli 16 38 62 138 

Aug. 16 40 58 138 

Sept. 16 40 59 139 

Okt. 16 41 61 143 

Nov. 16 43 62 148 

Dec. 16 42 62 146 

Jan. 17 43 62 148 

Feb. 17 42 63 147 

Marts 17 43 64 150 

April 17 45 46 136 

Maj 17 44 48 136 

Juni 17 44 49 137 

Juli 17 40 49 129 

Aug. 17 42,5 44 129 
 

b. Det antal indskrevne børn, som 

institutionen er godkendt til på børn på 

0-2 årige og 3-6 årige 

Institutionen er af Fredericia kommune godkendt til:  

 Stueplan: 79 børn i alderen 3-6 år 

 Førstesalen: 40 børn i alderen 0-2 år 

 Tagetagen: 21 børn i alderen 3-5 år 

c. Dokumentation for at rummene i 

daginstitutionen må anvendes til at drive 

institution fra. Her kan dokumentation 

Dokumentation foreligger. 
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fra teknisk forvaltning (de bilag 

institutionen blev godkendt på) 

anvendes. 

d. Dokumentation på gennemført 

legepladstilsyn (seneste udgave) 

Sidste legepladsgennemsyn blev foretaget d. 25. maj 

2016. 

Rapporten foreligger.  

Pædagogisk læreplan mv.  

e. Virksomhedsplan, læreplan, 

forældrepjece mv. 

Dokumentation foreligger på hjemmesiden. 

Har institutionen en skriftlig/ mundtlig  

f. – politik for inkluderende læringsmiljøer Det foreligger en politik for inkluderende 

læringsmiljøer.  

g. – politik for arbejdet med sprog  Forefindes i læreplanen 

h. – beredskabsplan for seksuelle overgreb Institutionen følger Fredericia Kommunes 

beredskabsplan for seksuelle overgreb. 

i. – procedure i forhold til underretning Ja 

Medarbejdere  

j. Oversigt over lederens og 

medarbejdernes stilling, uddannelse, 

ugentlig timetal, anciennitet i huset 

Pædagogernes ansættelse udgør samlet 353,5 

ugentlige timer inc. leder og souschef. 

Medhjælpernes ansættelse udgør samlet 286 

ugentlige timer.  

Køkkenpersonalets samlede ansættelse udgør 32, 5 

ugentlige timer. 

Sekretærens samlede ansættelse udgør 20 ugentlige 

timer. 

Der er én gårdmand ansat med 10 ugentlige timer. 

k. Opgørelse over leder og medarbejderes 

samlede sygefravær fordelt pr. måned for 

de sidste 12 måneder 

Der har samlet været 73 sygedage i perioden mellem 

1. august 2016 og 1. august 2017.  

Derudover er en medarbejder på § 56. 

l. Oversigt over alle medarbejderes 

deltagelse i kurser/ efteruddannelse de 

Alle i personalegruppen har afsluttet et kursusforløb 

i inklusion december 2016. 



KlConsult 

13 
 

sidste 12 måneder – herunder 

grundkursus i livreddende førstehjælp 

Alle har deltaget førstehjælpskursus marts 2017.  

Derudover er der enkelte medarbejdere, der har 

været på kursus i yoga, persondatalovgivning, drama 

som pædagogisk værktøj til at forbygge mobning, 

børn og mellemmåltider, faglig ledelse, ordforråd 

samt sprog og udvikling og indretning i 

børnemiljøperspektiv. 

  

m. Indhenter institutionen børne- og 

straffeattester på alle nye medarbejdere? 

Der indhentes børneattester på alle medarbejdere 

ved ansættelser. Det gør sig også gældende for 

praktikanter, studerende o. lign. 

n. Gennemfører institutionen MUS for alle 

medarbejdere? Med hvilket interval? 

Der afholdes MUS hvert andet år. Samtalerne er 

sidst afholdt i foråret 2016. 

o. Dato for gennemførelse af seneste APV? Den sidste APV er evalueret i november 2016. 

Forældre  

p. Gennemfører institutionen skriftlig 

forældretilfredshedsundersøgelse? 

Der er gennemført skriftlig 

forældretilfredshedsundersøgelse i marts 2017. 

q. Institutionens frokostordning, herunder 

dato for seneste afstemning i 

forældregruppen vedrørende 

frokostordning 

Der afholdes skriftlig afstemning omkring 

frokostordning hvert andet år. Afstemningen er sidst 

afholdt i maj 2017.  

Dokumentation foreligger.  

 


