
Notat vedr. anmeldt tilsyn Uglereden d. 1. dec. 2015 kl. 8.30 
 
P.t. er der 14 børn i vuggestuen og 33 børn i børnehaven. 
Børnene var fordelt i grupperne for at spise formiddagsmad. 
 
Jeg startede tilsynet med daglig leder Vivi Jepsen. Der blev drøftet flg.: 

 En pædagog er valgt til praktikvejleder og skal starte på vejlederuddannelsen til april 2016 

 Sparring og samarbejde med souschef i et år, som har været berigende 

 Tilbygning på legepladsen til udegruppen på ca. 100 m2. Forventes færdig d. 1. maj. 2016. 
indtil da låner udegruppen lokaler på skolen.  

 Fart på sproget en succes. 3 grupper og 3 voksne. En pædagog har lavet materialet og har 
ansvaret for at videreformidle det til de to andre voksne.  

 Fokus på den gode overgang. Fx 5 ældste børn fra vuggestuen besøger den yngste 
børnehavegruppe hver mandag. Om fredagen er de 5 ældste fra vuggestuen med børnehaven 
på legepladsen.  

 Afholder MU samtaler 

 Et fælles hus 

 Forældresamarbejde  

 Børn i udfordringer  

 ICDP.  Målet er at alle medarbejdere skal have min. ICDP kursus niveau 1. Vivi ønsker 
kurset ICDP og ledelse.  

 Fået hæve/sænke borde og skabe til bleer m.m. på toilettet i vuggestuen.  

 Til frokost smører de ældste børn i vuggestuen selv deres rugbrød (med hjælp og støtte fra 
den voksne) 

 
Observation 

 Vivi viste mig rundt i grupperne. 

 Vuggestuebørnene var ude på deres legeplads med to voksne. Den 3. voksne gjorde klar til 
frokost og tog imod børnene efterhånden som de kom ind.  

 De ældste børnehavebørn lavede julegaver. 

 De mellemste børnehavebørn sad ved to borde, var færdige med at spise frugt og gennemgik 
dato, måned, årstal, årstid, vejret m.m. samt de skulle sige et fælles rim 

 De yngste børnehavebørn legede på gulvet med lego, biler m.m. Ved bordet blev der klippet 
julehjerter og juletræer. En gruppe børn sad og læste i ønskebogen fra Fætter BR. 

 
 
Tilsynet gav ikke anledning til anbefalinger og/eller henstillinger 
 
 


