Dato

7.november 2018

Dok.nr.
Sagsnr.

08/6662

Ref.

Uanmeldt tilsyn Naturbørnehaven Engen

Dagsorden:
Emner:
1. Præsentation:
- Deltagere

Referat:
Leder : Helle Skov
Tilsynsførende :Berit Jakobsen

3. Status på den aktuelle
børnegruppe:
- Antal børn
- Strukturen i dagtilbuddet
- Børn med særlige udfordringer

55 børn tilknyttet børnehaven, 7 børn i vuggestuen.
Der er tilknyttet psykolog, talepædagog og der afholdes
koordineringsmøder vedr. børn

4. Personalemæssige forhold:
- Uddannelsesmæssig baggrund.
- Kompetencer
- Efteruddannelse
- Børneattest

Personale ansat.
Larverne (de mindste børnehavebørn): pædagogisk
assistent 34 timer, medhjælper 37 timer
Ugleungerne (de mellemste børnehavebørn): pædagog
30 timer, pædagogisk assistent 30 timer, medhjælper
37 timer
Uglerne kommende skolebørn , pædagog 37 timer,
pædagog 25 timer
Helle er tilknyttet de små Larverne
Ud over timerne til grupperne er der 7 pædagog timer
af en medarbejder fra vuggestuen, som bruges til
sprogstimulering.
Vuggestuen:
2 pædagoger på 30 timer, pædagogisk assistent 34
timer, pædagog medhjælper 30 t.
Nye styrkede læreplaner til foråret på pæd. Dag.
2 skal på ICDP i foråret- alle har førstehjælps kurser
Børneattester indhentes automatisk.
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5.
-

Pædagogisk indhold:
Pædagogiske læreplaner
Sprogvurderinger af 3 årige
Inklusion – hvordan sikres dette
Læringsmiljøer
Digitalisering – hvordan arbejdes der
med det?

Der er en dejlig stemning når man kommer uanmeldt i
børnehaven, men bliver mødt af personalet i området
hvor de igang med forskellige ting. børnene vil så
gerne fortælle om ting de har gang i. Der var 3 piger
der var igang med at cykle, de kunne selv klare at
skiftes til at cykle og fortælle, nu er det din tur, sad og
snakkede hyggeligt med hinanden. Mens jeg var der
blev der kaldt til samling i de 3 forskellige grupper,
nogle af børnene fortalte at de skulle igang med
hemmeligheder. Jeg var rundt i området og der var
intet at anmærke på sikkerheden i legeområdet.
Helle viste rundt og fortalte om opstarten af
vuggestuen og den nye pavillon hvor de små havde
mulighed for at være inde i deres grupperum. Nogle
rigtige dejlige rammer hvor man kan mærke at der er
gode relationer og trivsel.

6.
-

Sikkerhedsmæssige forhold:
APV’en
Hygiejne
Støjforhold
Rengøring
Bygninger
Legeplads
Brandtilsyn

Det ser så fint ud rundt i området
APV laves i de forskellige afdelinger.
Der er brandtilsyn 1 gang årligt.

7.
-

Forældresamarbejde
Bestyrelsen og ledelsen
Forældre og bestyrelsen
Forældre og personalet
Forældre og ledelsen
Forældre og forældre

Helle fortæller vigtigheden af at forældrene ved hvad
det vil sige at være en del af Friskolen.
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8. Dagtilbuddets udfordringer:
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