Tilsynsrapport 2018
Dagtilbuddets navn: Bullerup Private Vuggestue og Børnehave
Dagtilbudstype: Integreret
Dato for tilsynsbesøget: D.14.6.2018
Tilsynsførende: Majbritt Skriver Laustsen og Gitte Kai
Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Anne Rasmussen og pædagog Helle Schmidt
Deltagere fra bestyrelsen: Henrik Wiingreen
Hvor mange børn er dagtilbuddet normeret til: 13 vuggestuebørn / 46 børnehavebørn

Rundvisning i dagtilbuddet
Helhedsindtryk af de udendørs faciliteter og legepladsen:
Fremvisning af den nyeste legepladsrapport – hvordan kontrolleres sikkerheden på legepladsen og hvordan
følges der systematik op på denne?
Er der alderssvarende, udfordrende og sikkerhedsmæssige forsvarlige legemuligheder for børnene?

Bullerup Vuggestue og Børnehave har en stor og alsidig legeplads med mange muligheder for leg
og aktiviteter. Derudover har institutionen fået bygget et stort multihus på legepladsen, der har
mange anvendelseområder fra teater til gymnastik og bevægelse.

Helhedsindtryk af de indendørs faciliteter:
Er der aldersvarende, udfordrende og sikkerhedsmæssige forsvarlige legemuligheder for børnegruppen?
Hvordan er indretningen af lokalerne og hvordan er mulighederne ift. at lege, fordybe sig og lave aktiviteter?

Bullerup Vuggestue og Børnehave har gennemgået flere forandringer siden sidste tilsyn. Flere
lokaler er blevet malet og moderniseret, ligesom indretningen og møbleringen af lokalerne i langt
højere grad indbyder og inspirerer til leg og fordybelse for børn i alle aldre.
Institutionen har et ønske om at inddrage kælderen velvidende, at det kræver en ombygning.
Tilsynsførende har været i kontakt med BKF, som oplyser: ”Kældere må ikke benyttes til ophold

for institutioner. Det står i Bygningsreglementet 2018. Det der går galt mange gange, når
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brandvæsnet har tilsyn er, at de kun kontrollerer brand og flugtvejskrav, men ikke
anvendelseskrav. Hvis de private institutioner ønsker at bygge om, skal de selv stå for
ombygningen.
Der skal søges om byggetilladelse før de går i gang, og der får de deres garanti, om de må
ombygge kælderen til ophold. Der er enkelte børnehuse i Odense Kommune, der har fået en
byggetilladelse på, at de må benytte kælderen til ophold. Det er fra en tid hvor kommunen ikke
håndholdt kravene 100 %. Der kan dispenseres om benyttelse af kælder til ophold. Det skal
vurderes fra Byggesag til Byggesag”.

Opsamling dialog vedr. faglig kvalitet og udvikling m.m.
Bullerup Private Børnehave og Vuggestue har erfaret, at små aldersopdelte eller funktionsopdelte
grupper kvalificerer læringsmiljøet og således også børnens og de voksnes læring. De har bl.a.
lavet en cirkusforestilling, hvor børnene i den indledende fase blev opdelt i små grupper på tværs
af alder. Det gav mulighed for at observere børnene i andre sammenhænge, ligesom de yngre
børn kunne spejle sig i de større børn.
I Bullerup Private Børnehave og Vuggestue er holdningen, at når børnene trives og fagligheden
blandt personalet blomstrer øges trivslen og arbejdsglæden hos personalet. Institutionen er
optaget af, at børnenes perspektiv også afspejler sig konkret i læringsmiljøet. Således bliver
børnene interviewet om fx toiletforhold og hvilke aktiviteter, som de gerne vil lave.
Alle børn på 3 år skal tilbydes en sprogvurdering. Forældre som er bekymrede for deres børns
sproglige udvikling kan bede om at få deres børn sprogvurderet. Institutionen har søgt inspiration
ift. at kvalificere og udvikle sprogstimulerende læringsmiljøer. Derudover deltager de i kuser om
den nye sprogvurdering.
Institutionen indbyder til ’partnerskab’ mellem dagtilbud og forældre. De har et højt
informationsniveau, som både omhandler oplevelser fra hverdagen men også gode råd til
forældrene om, hvordan de fx kan stimulere og understøtte deres barns selvhjulpenhed. Mottoet
er, at hvad der er betydningsfuldt for barnet er også betydningsfuldt for dagtilbuddet og
forældrene.
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Bestyrelsen er nyetableret og består af en gruppe engagerede og ambitiøse forældre, der besidder
en bred vifte af kompetencer der på hver sin måde bidrager til at kvalificere bestyrelsesarbejdet.
Medlemmerne har forskellige opgaver, der afspejler ’det vi er bedst til’. Bestyrelsen har tilmeldt sig
et kursus for bestyrelser, og de har planer om at formulere visioner og indsatser for instititionen på
kort og lang sigt. Souschefstiilingen er blevet nedlagt og lederen har fået mere tid til ledelse.
Bestyrelsen står til rådighed for ledelsessparring om stort og småt.
Bestyrelsen vil i samarbejde med personalet styrke den digitale kommunikation med forældrene.
Målet er en papirløs institution. Instututionen har oprettet en Facebook profil, hvor de orienterer
forældrene om, hvad der sker i dagligdagen i børnehaven. Fortællingerne suppleres af billeder
Der er vedtaget en ny Dagtilbudslov, der bl.a. introducerer en styrket pædagogisk læreplan.
Således skal institutionen drøfte, hvordan de fremadrettet skal arbejde systematisk med de nye
læreplanstemaer. Det anbefales, at institutionen også skærper deres evalueringskultur med det
formål at undersøge børnenes læring og kontinuerligt øge kvaliteten i læringsmiljøet, men også for
at blive klogere på, hvad der lykkes og eventuelt skal ’skrues op’ for.
Institutionen beskriver samarbejdet om overgange mellem dagpleje/børnehave og
børnehave/skole som velfungerende og betydningsfuldt for børn og forældre.
Det vurderes på baggrund af dialogen på tilsynsmødet, at Bullerup Private Børnehave og
Vuggestue er et velfungerende dagtilbud med fokus på udvikling af kvalitet. Det konkluderes, at
Institutionen praktiserer i overensstemmelse med gældende lovgivning på dagtilbudsområdet og
fastlagte mål og principper i Odense Kommune samt Odense Kommunes kriterier for ”Godkendelse
af private institutioner”.
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Anbefalinger / Henstillinger
Anbefalinger:
o

Det anbefales, at børnehaven kontinuerligt drøfter, hvilke konkrete effekter de kan se
hos børnene på baggrund af aktiviteter og indsatser i læringsmiljøet.

o

Børnehaven og bestyrelsen anbefales at orientere sig i Odense Kommunes to strategier
for henholdsvis sprog og dannelse. Dette for at leve op til godkendelseskriterierne for
private dagtilbud i Odense Kommune.

Henstillinger: Der gives ingen henstillinger

Udfyldt af Konsulent Majbritt Skriver Laustsen
Dato d. 21.6.2018
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